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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 vestursvæði 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 vestursvæði þjóðgarðsins, markmið og aðgerðir.
Í tillögu að verndaráætlun er lagt til að allt núverandi vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs verði stýrt
samkvæmt markmiðum verndarflokks II hjá IUCN enda falla tilgangur og markmið núverandi
vestursvæðis 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 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.
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 þar sem við á
og nauðsynlegum upplýsingum og leiðbeiningum verði komið til allra gesta hans. Í verndaráætlun er lagt
til að fjölga þjónustusvæðum á vestursvæði 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.

3

Háskólasetrið á Hornafirði
Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs
maí 2010
Drög að tillögum fyrir vestursvæði
____________________________________________________________________________________

Efnisyfirlit
I - YFIRLIT ..................................................................................................................................................... 2
Samantekt ................................................................................................................................................. 3
Efnisyfirlit ....................................................................................................................................................... 4
II - Ramminn .................................................................................................................................................. 8
1. Inngangur .................................................................................................................................................. 9
1.1. Gerð verndaráætlunar á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs............................................................. 9
1.2. Uppbygging verndaráætlunar .......................................................................................................... 10
1.3. Hvað gerir verndaráætlun? .............................................................................................................. 10
1.4. Samráð við gerð verndaráætlunar ................................................................................................... 10
2. Stjórnsýsluleg umgjörð ............................................................................................................................ 12
2.1. Tilgangur og markmið þjóðgarðs ..................................................................................................... 12
2.1.1. Markmið friðlýsingar .................................................................................................................. 12
2.1.2. Sérstaða Vatnajökulsþjóðgarðs ................................................................................................ 12
2.2. Þjóðgarðurinn ................................................................................................................................... 13
2.2.1. Stofnun þjóðgarðs ..................................................................................................................... 13
2.2.2. Mörk, stærð og staðsetning....................................................................................................... 14
2.2.3. Auðlindir þjóðgarðs og landnotkun ............................................................................................ 15
2.2.4. Stjórnskipulag þjóðgarðs ........................................................................................................... 16
2.2.5. Eignarhald á landi þjóðgarðs .................................................................................................... 17
2.2.6. Umsjón þjóðgarðs ..................................................................................................................... 20
2.2.7. Önnur landnotkun, starfsemi og samningar .............................................................................. 20
2.2 8. Friðlýst svæði í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs ............................................................................ 20
2.3. Lagaleg umgjörð og skipulagsrammi verndaráætlunar .................................................................. 22
2.3.1. Lög um náttúruvernd og friðlýst svæði á Íslandi ....................................................................... 22
2.3.2. Lög og reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð ............................................................................... 22
2.3.3. Lög um umhverfismat áætlana ................................................................................................. 22
2.3.4. Önnur lög og reglugerðir ........................................................................................................... 23
2.3.5. Skipulagsáætlanir og verndaráætlun ........................................................................................ 23
2.4. Alþjóðlegir samningar og skuldbindingar ......................................................................................... 26
2.4.1. Verndarflokkar IUCN. ................................................................................................................ 27
2.4.2. Samningurinn um heimsminjar. ................................................................................................ 27
2.4.3. Ramsar-samningurinn um votlendi. .......................................................................................... 27

4

Háskólasetrið á Hornafirði
Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs
maí 2010
Drög að tillögum fyrir vestursvæði
____________________________________________________________________________________
2.4.4. Samningurinn um líffræðilega fjölbreytni. .................................................................................. 27
2.4.5. Bernarsamningurinn um villtar plöntur og dýr. .......................................................................... 27
2.4.6. Aðrir samningar ......................................................................................................................... 27
2.5. Stefna og markmið íslenskra stjórnvalda ......................................................................................... 28
3. Mat á verndargildi .................................................................................................................................... 33
IV - Framtíð og stefna ................................................................................................................................. 38
4. Verndarflokkur þjóðgarðsins ................................................................................................................... 39
5. Svæðisskipting þjóðgarðsins .................................................................................................................. 40
5.1. Svæði sem þarfnast sérstakrar verndar ........................................................................................... 40
5.2. Dreifð svæði með sérstökum verndarákvæðum ............................................................................. 41
5.3. Víðerni .............................................................................................................................................. 42
5.4. Þjónustusvæði .................................................................................................................................. 44
5.4.1. Deiliskipulagssvæði ................................................................................................................... 46
7. Menningarminjar ..................................................................................................................................... 67
7.1. Yfirlit og framtíðarsýn ....................................................................................................................... 67
7.2. Landkönnun og ferðaleiðir ............................................................................................................... 68
7.3. Jöklarannsóknir ................................................................................................................................ 69
7.4. Heiðar og afréttarlönd í Skaftárhreppi .............................................................................................. 70
7.5. Skaftáreldahraun og bæjarrústir ...................................................................................................... 70
7.6. Sagnir og sagnamenning ................................................................................................................. 71
7.7. Landslagið og listræn skynjun .......................................................................................................... 72
7.8. Aðrar minjar ...................................................................................................................................... 73
7.9. Rannsóknir og vöktun ...................................................................................................................... 73
8. Vegakerfi og aðkoma .............................................................................................................................. 75
8.1. Yfirlit og framtíðarsýn ....................................................................................................................... 75
Núverandi staða ...................................................................................................................................... 75
Framtíðarsýn ........................................................................................................................................... 75
8.2. Vegir og slóðar ................................................................................................................................. 77
8.3. Vetrarakstursleiðir og akstursleiðir á jökul ....................................................................................... 80
8.4. Rannsóknir og eftirlit ........................................................................................................................ 80
9. Útivist og ferðaþjónusta........................................................................................................................... 81
9.1. Yfirlit og framtíðarsýn ........................................................................................................................... 81
Núverandi staða ...................................................................................................................................... 81
Framtíðarsýn ........................................................................................................................................... 82
b. Upplýsingastöð á Galta sunnan Lakagíga .......................................................................................... 84

5

Háskólasetrið á Hornafirði
Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs
maí 2010
Drög að tillögum fyrir vestursvæði
____________________________________________________________________________________
Gönguleiðir og brýr .................................................................................................................................. 88
Núverandi staða ...................................................................................................................................... 88
Framtíðarsýn ........................................................................................................................................... 88
9.3.2. Reiðleiðir og hjólastígar................................................................................................................ 91
9.5. Öryggismál gesta ............................................................................................................................. 92
9.6. Ferðaþjónusta í Vatnajökulsþjóðgarði .............................................................................................. 93
9.7. Rannsóknir og vöktun ...................................................................................................................... 96
10. Upplýsingagjöf og fræðsla .................................................................................................................... 99
10.1 Yfirlit og framtíðarsýn ..................................................................................................................... 99
10.2 Skipulag upplýsingagjafar og fræðslu ............................................................................................ 101
Framtíðarsýn ......................................................................................................................................... 107
11. Hefðbundin landnotkun og önnur starfsemi ........................................................................................ 109
11.1. Yfirlit og framtíðarsýn ................................................................................................................... 109
11.5. Önnur landnotkun og starfsemi .................................................................................................... 111
11.6. Rannsóknir og vöktun. ................................................................................................................. 112
Tafla 11.1. Áhersluatriði í rannsóknum og vöktunum varðandi landnotkun. ......................................... 112
12. Samfélag ............................................................................................................................................. 114
12.1. Yfirlit og framtíðarsýn ................................................................................................................... 114
12.2. Þjóðgarður og samfélag ............................................................................................................... 115
e) Styðja við fyrirtæki að auka gæði í þjónustu og þannig að hámarka ánægju gesta sem sækja
svæðið heim. ......................................................................................................................................... 117
13. Jaðarsvæði þjóðgarðsins .................................................................................................................... 118
13.1 Yfirlit og framtíðarsýn .................................................................................................................... 118
13.2. Mikilvæg jaðarsvæði .................................................................................................................... 119
a. Friðlýst svæði og náttúruminjar ......................................................................................................... 119
b. Náttúruverndaráætlun 2004 – 2008 .................................................................................................. 120
c. Náttúruverndaráætlun 2009 – 2013 .................................................................................................. 120
13.3.

Tillögur að verndun jaðarsvæða ............................................................................................ 121

14. Stjórnun og starfsemi .......................................................................................................................... 122
14.1. Yfirlit og framtíðarsýn ................................................................................................................... 122
Framtíðarsýn ......................................................................................................................................... 123
14.2. Starfsstöðvar og húsnæði ............................................................................................................ 124
14.3. Starfsmenn ................................................................................................................................... 124
14.4. Innlent samstarf............................................................................................................................ 125
14.5. Erlent samstarf ............................................................................................................................. 128
14.6. Framkvæmd verndaráætlunar og mat á árangri .......................................................................... 129
6

Háskólasetrið á Hornafirði
Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs
maí 2010
Drög að tillögum fyrir vestursvæði
____________________________________________________________________________________
V Hluti – Umhverfisskýrsla ........................................................................................................................ 132
15. Kafli - Umhverfisskýrsla....................................................................................................................... 132

Viðaukar
Viðauki 1. Samráð.
Viðauki 2. Friðlýst svæði í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs – reglugerðir.
Viðauki 3. Lög og reglugerðir um Vatnajökulsþjóðgarð.
Viðauki 4. Verndarflokkar IUCN. Skilgreiningar og markmið frá 2008. Óþýddur texti.
Viðauki 5. Stefna og markmið íslenskra stjórnvalda. Samantektir.
Viðauki 6. Náttúruauðlindir á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.
Viðauki 7. Menningarminjar á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.
Viðauki 8. Viðmið og gildi náttúruverndaráætlunar 2004-2008.
Viðauki 9. Einkenni og reglur mismunandi svæða á vestursvæði.
Viðauki 10. Vegir og slóðar á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs og helstu jaðarsvæðum. Aðkomuleiðir.
Viðauki 11. Landbóta- og landnýtingaráætlun fyrir Síðumannaafrétt.
Viðauki 12. Yfirlit yfir samninga um landnotkun og ýmsa starfsemi á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.
Viðauki 13. Önnur landnotkun á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.

7

Háskólasetrið á Hornafirði
Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs
maí 2010
Drög að tillögum fyrir vestursvæði
____________________________________________________________________________________

II - Ramminn

8

Háskólasetrið á Hornafirði
Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs
maí 2010
Drög að tillögum fyrir vestursvæði
____________________________________________________________________________________

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 vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs
Svæðisráð vestursvæðis samdi við Háskólasetrið 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 vestursvæði 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. Þar sem enn vatnar töluvert upp á að upplýsingar um náttúrufar séu
nægilegar er þó mælst er til að fyrsta endurskoðun verndaráætlunar fari fram innan 5 ára.

1.2. Uppbygging verndaráætlunar
Verndaráætlun skiptist í fimm hluta og henni fylgja 13 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.
Gerð verndaráætlunar er aðeins einn hluti af nokkrum ferlum við stjórn þjóðgarðsins og til að koma
verndaráætlun/stefnumótun í framkvæmd þurfa aðrir ferlar einnig að vera virkir (sjá nánar í kafla 14.1).

1.4. Samráð við gerð verndaráætlunar
Við gerð verndaráætlunar var haft samráð við ýmsa hagsmunaaðila eins og lög og reglugerð gera ráð
fyrir. Samráð átti sér stað með margvíslegum hætti. Haldnir voru opnir íbúafundir, lokaðir fundir um
einstök málefni og kynningar. Á vegum svæðisráðs var skipaður starfshópur um Vonarskarð sem fulltrúi
ráðgjafa átti sæti í ásamt starfsmönnum Vatnajökulsþjóðgarðs og fleirum. Ráðgjafar á vegum
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Háskólasetursins funduðu einig oft með 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. Í viðauka 1 má sjá lista yfir samráðsfundi á vestursvæði.
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2. Stjórnsýsluleg umgjörð
2.1. Tilgangur og markmið þjóðgarðs
2.1.1. Markmið friðlýsingar
Vatnajökulsþjóðgarður var stofnaður með reglugerð nr. 608/2008 þann 7. júní 2008. Í reglugerð
þjóðgarðsins segir:
„Markmiðið með friðlýsingu Vatnajökulsþjóðgarðs og helstu áhrifasvæða hans sem þjóðgarðs er
að vernda náttúru svæðisins, s.s. landslag, lífríki og jarðmyndanir, og menningarminjar þess. Auk þess að
gefa almenningi kost á að kynnast og njóta náttúru svæðisins, menningar þess og sögu. Í þjóðgarðinum
skal veita fræðslu um náttúru og náttúruvernd, sögu, mannlíf og menningarminjar svæðisins og stuðla að
rannsóknum til að efla þekkingu á þessum þáttum.
Þessi landnýting er til þess fallinn að styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins
og ber því enn fremur að líta á Vatnajökulsþjóðgarð sem mikilvæga aðgerð til eflingar byggðar á
svæðinu.“
Markmið friðlýsingar Vatnajökulsþjóðgarðs, eins og það birtist í reglugerð, er mjög almenns eðlis og tekur
ekki tillit til sérstöðu og mikilvægi þjóðgarðsins í náttúrufarslegu, menningarlegu, félagslegu og
efnahagslegu tilliti. Sú framtíðarsýn sem mótuð er í verndaráætlun og þau markmið sem fylgja, byggja á
nánari greiningu á framangreindum þáttum.
2.1.2. Sérstaða Vatnajökulsþjóðgarðs
Sérstaða Vatnajökulsþjóðgarðs felst fyrst og fremst í jarðfræði svæðisins og má með sanni kalla hann
jarðfræðiþjóðgarð. Á svæðinu er að finna meiri fjölbreytileika jarðmyndana sem mótaðar eru af samspili
jökla og eldvirkni en á nokkrum öðrum stað á jörðinni. Eldvirkni svæðisins stafar af staðsetningu þess á
eystra gosbelti Íslands sem liggur undir vestanverðum Vatnajökli og norður í Öxarfjörð. Undir Íslandi er
svokallaður möttulstrókur en í upp í gegnum möttul jarðar stíga á nokkrum stöðum, um þúsund kílómetra
eða meira, strókar af heitri, seigfljótandi bergkviku. Tilvist Íslands úti í miðju Atlantshafi má því skýra með
samspili Mið-Atlantshafshryggjarins og möttulstróksins undir Íslandi sem á upptök djúpt í möttli jarðar.
Miðja möttulstróksins undir Íslandi er um norðvestanverðan Vatnajökul. Að saman fari úthafshryggur og
möttulstrókur eins og hér á landi á sér ekki beina hliðstæðu annarstaðar á jörðinni.
Sambúð manns og náttúru í góðu og illu má rekja aftur að landnámi. Hörð lífsbarátta í skjóli jökuls hefur
mótað búsetu og mannlíf þar sem hvert samfélag hefur sína sérstöðu og sína menningu.
Á samráðsfundi með stjórn, svæðisráðum og starfsmönnum þjóðgarðsins þann 3. október 2008 var
fjallað um sérstöðu, mikilvægi og framtíðarsýn þjóðgarðsins varðandi helstu málefni sem verndaráætlun
fjallar um. Var það fyrsta skrefið af mörgum til að greina áhersluatriði verndaráætlunar, nokkurs konar
sameiginlegt leiðarljós stjórnar og svæðisráða inn i þá vinnu sem síðan yrði unnin áfram á hverju svæði
fyrir sig. Á fundinum kom fram að hvert hinna fjögurra svæða þjóðgarðsins hefur sína sérstöðu en saman
mynda svæðin eina mikilvæga heild.
Vatnajökulsþjóðgarður myndar kvika heild þar sem sterk öfl, eldar og ísar, móta landið
stöðugt. Það land sem myndaðist og er enn að myndast, geymir fjölbreytt svæði
mannlausra víðerna og byggðra svæða þar sem Íslendingar hafa háð harða lífsbaráttu
í skjóli jökuls. Verndargildi þjóðgarðsins er hátt þar sem hann geymir mikinn
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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 leiðarsljós í þeirri stefnumótun sem verndaráætlun er.

2.2. Þjóðgarðurinn
2.2.1. Stofnun þjóðgarðs
Aðdragandi og undirbúningur að stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs tók um 9 ár. Hann hófst vorið 1999 þegar
Alþingi samþykkti þingsályktunartillögu þar sem umhverfisráðherra var falið að kanna möguleikann á
stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. Í kjölfarið var skipaður starfshópur um málið sem skilaði áliti sínu í mars
2000. Í byrjun árs 2002 skipaði umhverfisráðherra nefnd um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs og skilaði sú
nefnd skýrslu síðla það sama ár. Þar var lagt til að stofna Vatnajökulsþjóðgarð sem næði til alls jökulsins,
þáverandi Skaftafellsþjóðgarðs og náttúruvættisins við Lakagíga.
Í október 2002 skipaði umhverfisráðherra nefnd, sem í sátu fulltrúar stjórnmálaflokka og fulltrúar
umhverfisráðuneytisins, til að koma með tillögur að stofnun þjóðgarðs eða verndarsvæðis norðan
Vatnajökuls. Nefndin skilaði tillögum í maí 2004 og lagði þar til að stofnaður yrði þjóðgarður sem næði til
alls jökulsins og viðamikils áhrifasvæðis norðan hans, meðfram Jökulsá á Fjöllum og allt til sjávar í
Öxarfirði. Á sama tímabili 2003-2004 var áfram unnið að stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs og þann 28.
október 2004 staðfesti umhverfisráðherra með reglugerð stækkun Skaftafellsþjóðgarðs sem 1. áfanga í
stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. Stækkaður Skaftafellsþjóðgarður náði þá yfir 57% af jöklinum auk
Lakagígasvæðisins.
Þann 25. janúar 2005 samþykkti ríkisstjórn Íslands að fela umhverfisráðherra að vinna áfram að stofnun
Vatnajökulsþjóðgarðs á grundvelli þeirra tillagna sem komu fram í skýrslu þingmannanefndar frá maí
2004. Í október sama ár skipaði umhverfisráðherra ráðgjafanefnd um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs en
hlutverk hennar var að vera ráðuneytinu til rágjafar við undirbúning að stofnun þjóðgarðsins. Í þeirri nefnd
áttu sæti fulltrúar þeirra sveitarfélaga sem land eiga að Vatnajökulsþjóðgarði auk fulltrúa ráðuneytisins og
fulltrúa frjálsra félagasamtaka. Nefndin skilaði inn skýrslu með tillögum að stærð, stjórnskipulagi og
þjónustuneti þjóðgarðsins í nóvember 2006.
Vorið 2007 voru samþykkt á Alþingi lög um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007 og 7. júní 2008 var
þjóðgarðurinn formlega stofnaður með reglugerð nr. 608/2008. Í tillögum ráðgjafanefndar var lagt til að
þjóðgarðurinn næði til Vatnajökuls og helstu áhrifasvæða hans í kringum jökulinn, allt norður að sjó við
Öxarfjörð. Við stofnun þjóðgarðsins, hinsvegar, varð stærð hans nokkuð minni en ráð var fyrir gert og
munaði þar mestu um stór svæði norðan Vatnajökuls auk þess sem aðeins hluti Jökulsár á Fjöllum er
friðlýstur innan þjóðgarðsins. Þann 16. apríl 2009 var Vatnajökulsþjóðgarður stækkaður um tæplega 2000
ferkílómetra þegar Askja, Dyngjufjöll, Trölladyngja og Ódáðahraun í Skútustaðahreppi bættust við
þjóðgarðinn. Þann 29. júní 2009 var þjóðgarðurinn stækkaður um 50 ferkílómetrar þegar fjalllendi við
Hoffellsjökul í Sveitarfélaginu Hornafirði varð hluti af honum.
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2.2.2. Mörk, stærð og staðsetning
2
1
2
Vatnajökulsþjóðgarður er um 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 sem viðeigandi væri að yrðu hluti hans í
framtíðinni.

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).

2.2.3. Auðlindir þjóðgarðs og landnotkun

Vestursvæði
Vestursvæðið tekur til þess hluta Vatnajökulsþjóðarðs 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.

15

Háskólasetrið á Hornafirði
Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs
maí 2010
Drög að tillögum fyrir vestursvæði
____________________________________________________________________________________
Utan Vatnajökuls er um tvö ólík svæði að ræða. 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 vestast í Nýjadal og Tómasarhaga á
Sprengisandi. Þarna inni á miðhálendinu eru víðáttumiklar auðnir ásamt löngum gossprungum og
móbergshryggjum einkennandi. Nyrst á vestursvæðinu trónir megineldstöðin Tungnafellsjökull með líparít
og háhitasvæði og austan hennar, í Vonarskarði, eru vatnaskil milli Norður- og Suðurlands.
Ferðamennska af ýmsu tagi er stunduð á vestursvæði þjóðgarðsins. Helsta gönguland innan þess er í
Lakagígum og Vonarskarði. Hefðbundin landnýting heldur sér frá því sem áður var; hluti svæðisins er
nýttur til sauðfjárbeitar, en veiði hefur aðeins verið stunduð í litlum mæli. Á vestursvæðinu, sem og
annars staðar í þjóðgarðinum, er áhersla lögð á sjálfbæra landnotkun – með náttúruna í forgrunni – sem
styðji við atvinnuuppbyggingu í grannbyggðunum.
Norðursvæði
Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs nær yfir norðvestur hluta Vatnajökuls, Ódáðahraun og Dyngjufjöll
ásamt Jökulsárgljúfrum og tveimur litlum hlutum af farvegi Jökulsár á Fjöllum. Það tilheyrir þremur
sveitarfélögum, Skútustaðahreppi, Þingeyjarsveit og Norðurþingi.
Norðan Vatnajökuls er eldfjallalandslag einkennandi og jarðmyndanir, myndaðar af samspili eldvirkni og
jökla, er margar og fjölbreyttar. Gróður er lítill og helst við lindasvæði á jaðri Ódáðahrauns. Í
Jökulsárgljúfrum eru miklar andstæður; hrikaleg gljúfur og gróðurrík svæði sem milda áhrifin af hrikalegu
landslaginu. Þar er einstök fossaröð.
Mikill ferðamannafjöldi heimsækir Jökulsárgljúfur og nágrenni. Á hálendið koma flestir í Öskju og
Herðubreiðarlindir. Hefðbundin landnotkun er leyfð á skilgreindum svæðum sem nýtt eru til sauðfjárbeitar.
Veiði er mjög lítil ef einhver. Eggjataka er stunduð í heiðagæsavörpum. Stefnt er að sjálfbærri landnotkun.
Suðursvæði
Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er á Suð-Austurlandi, að stærstum hluta innan sveitarfélagsins
Hornafjarðar. Þjóðgarðsmörkin fylgja jökuljaðrinum víðast hvar en á nokkrum stöðum ná mörkin lengra
niður á láglendið.
Mikil náttúrufegurð er á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs og stór hluti svæðisins nýtur verndar af
einhverju tagi vegna náttúrufars. Nálægð við jökulinn er mikil og mótast ásýnd svæðisins mjög af honum.
Sögu sambúðar manns og náttúru í gegnum aldirnar er vert að varðveita og miðla.
Ákveðin svæði innan marka suðursvæðis eru nýtt til sauðfjárbeitar. Þar er einnig ýmis þjónusta fyrir
ferðamenn og mest er framboðið í Skaftafelli. Veiðar eru stundaðar á suðursvæði þjóðgarðsins, bæði
skotveiði og stangveiði. Áhersla verður lögð á að jafnvægi ríki á milli verndunar og nýtingar svo bæði
náttúra og byggð eflist.

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 í fjögur rekstrarsvæði og á
hverju þeirra starfar svæðisráð. Í stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs sitja átta stjórnarmenn. Formaður og
varaformaður eru skipaðir af umhverfisráðherra. Fjórir stjórnarmenn eru formenn svæðisráða en auk
16

Háskólasetrið á Hornafirði
Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs
maí 2010
Drög að tillögum fyrir vestursvæði
____________________________________________________________________________________
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 sex 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 suðurog 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. tólf
talsins úti á rekstrarsvæðum þjóðgarðsins. 31. desember 2009 störfuðu fimm sérfræðingar í
þjóðgarðinum.
Sumarið 2009 voru ráðnir 46 starfsmenn til sumarstarfa í þjóðgarðinum, frá 9. apríl til 1. október, alls um
435 vinnuvikur. Auk þess unnu þar sjálfboðaliðar á vegum Umhverfisstofnunar í 332 vinnuvikur með
sérstökum samningi við Vatnajökulsþjóðgarð.
2.2.5. Eignarhald á landi þjóðgarðs
Land innan vestursvæði þjóðgarðsins er allt þjóðlenda og afréttur (sjá mynd 2.2.). Verndaráætlun tekur
tillit til allrar hefðbundinnar landnýtingar, s.s. búfjárbeitar, fuglaveiði og veiði í ám og vötnum, sem er
rétthöfum heimil á þeim svæðum sem afmörkuð eru í viðauka III í reglugerð um þjóðgarðinn, enda séu
uppfyllt ákvæði þeirra laga sem um nýtinguna fjalla. Nánar er 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

19

Háskólasetrið á Hornafirði
Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs
maí 2010
Drög að tillögum fyrir vestursvæði
____________________________________________________________________________________

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 félagasamtök þá þegar með nokkra starfsemi innan hans og á aðliggjandi
svæðum. Vatnajökulsþjóðgarður hefur gert samstarfssamninga við Ferðafélag Íslands, Veiðifélag
Skaftártungu og Hálendismiðstöðina í Hrauneyjum um húsnæði fyrir landverði (sjá yfirlit yfir samninga í
viðauka 12). Um er að ræða aðstöðu Ferðafélags Íslands í Nýjadal, Hálendismiðstöðina Hólaskjól við
Fjallabaksveg nyrðri (utan þjóðgarðs) sem Veiðifélag Skaftártungu á og rekur og Hálendismiðstöðina
Hrauneyjar sunnan Sprengisands (einnig utan þjóðgarðs).

2.2.7. Önnur landnotkun, starfsemi og samningar

Norðursvæði
Á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er ýmis landnotkun og starfsemi sem ekki er hluti af eiginlegri
starfsemi þjóðgarðsins, s.s. skógrækt, sumarbúðir, golfvöllur og skálar í einkaeigu. Einnig á þjóðgarðurinn
í samstarfi við aðrar stofnanir, félagasamtök og einkaaðila varðandi ýmsa starfsemi og rekstur innan
þjóðgarðsins.
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.
Engir slíkir samningar eru á austur- og vestursvæði þjóðgarðsins.

2.2 8. Friðlýst svæði í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs
Nokkur friðlýst svæði á jaðri Vatnajökulsþjóðgarðs hafa verið í umsjá þjóðgarðsins frá stofnun hans. Í
tillögum ráðgjafanefndar var lagt til að þau yrðu hluti þjóðgarðsins frá fyrsta degi en af því varð ekki. Í
staðinn gerði Vatnajökulsþjóðgarður samning við Umhverfisstofnun um rekstur og umsjá þessara svæða
og gildir hann til eins árs í senn. Náttúruvættið Askja var í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs sumarið 2008 en
varð hluti hans vorið 2009. Í töflu 2.1. má sjá þau svæði sem eru í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs með
sérstökum samningi við Umhverfisstofnun, en engin slík eru á vestursvæðinu enn sem komið er.
Tafla 2.1. Friðlýst svæði í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs.
Rekstrarsvæði
Friðlýst svæði
Norðursvæði
Dettifoss,
Selfoss,
Hafragilsfoss og nágrenni
austan Jökulsár
Herðubreiðarlindir
Austursvæði
Hvannalindir
Kringilsárrani
Suðursvæði
Lónsöræfi
20

Friðlýsing
Náttúruvætti

Reglugerð*
457/1996

Friðland
Friðland
Friðland
Friðland

272/1974
32/1973
181/2003
31/1977
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Mynd. 2.4. Vatnajökulsþjóðgarður og friðlýst svæði í umsjá hans.
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2.3. Lagaleg umgjörð og skipulagsrammi verndaráætlunar
2.3.1. Lög um náttúruvernd og friðlýst svæði á Íslandi
Fyrstu lög um náttúruvernd voru samþykkt og sett á Alþingi árið 1956. Þau voru endurskoðuð árið 1971,
1996 og 1999 og gilda þau síðastnefndu í dag, lög nr. 44/1999 um náttúruvernd ásamt síðari breytingum.
Tilgangur laga um náttúruvernd er að stuðla að samskiptum manns og umhverfis þannig að hvorki spillist
líf eða land né mengist sjór, vatn eða andrúmsloft. Lögin eiga að tryggja eftir föngum þróun íslenskrar
náttúru eftir eigin lögmálum en jafnframt verndun þess sem þar er sérstætt eða sögulegt. Einnig eiga lögin
að auðvelda umgengni og kynni þjóðarinnar af náttúru landsins og menningarminjum og stuðla að vernd
og nýtingu auðlinda á grundvelli sjálfbærrar þróunar.
Samkvæmt 50 gr. laga um náttúruvernd nr. 44/1999 skiptast friðlýstar náttúruminjar á Íslandi í fimm
mismunandi flokka; þjóðgarða, friðlönd, náttúruvætti á landi, fólkvanga, og friðlýstar lífverur; búsvæði,
vistgerðir og vistkerfi
Þjóðgarðar eru landssvæði sem eru sérstæð um landslag, lífríki eða á þeim hvíli söguleg helgi þannig að
ástæða er til að varðveita þau með náttúrufari sínu og leyfa almenningi aðgang að þeim eftir tilteknum
reglum. Fyrsti þjóðgarðurinn sem stofnaður var samkvæmt lögum um náttúruvernd var þjóðgarðurinn í
Skaftafelli en það var árið 1967. Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum var stofnaður árið 1973 og
þjóðgarðurinn Snæfellsjökull árið 2001. Árið 2008 var Vatnajökulsþjóðgarður stofnaður en um hann gilda
sérstök lög. Auk þess eru Þingvellir við Öxará og grenndin þar friðlýstir sem helgistaður allra Íslendinga
sem þjóðgarður með lögum nr. 47/2004 en þau lög leysa af hólmi eldri lög um Þingvelli frá árinu 1930.
Þingvellir voru samþykktir á heimsminjaskrá Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO)
árið 2004.
2.3.2. Lög og reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð
Eins og áður segir voru sett lög um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007 vorið 2007 og þann 7. júní 2008 var
þjóðgarðurinn stofnaður formlega með reglugerð nr. 608/2008. Þann 16. apríl 2009 bættist stórt svæði
innan Skútustaðahrepps við þjóðgarðinn og þann 29. júní 2009 varð fjalllendi við Hoffellsjökul í
Sveitarfélaginu Hornafirði hluti af þjóðgarðinum. Í kjölfar stækkunar þjóðgarðsins kom út Reglugerð um
breytingu á reglugerð nr. 608/2008, reglugerð nr. 755/2009. Sjá lög og reglugerðir í viðauka 3.
Við stofnun þjóðgarðsins féllu úr gildi eldri reglugerðir nr. 359/1993 um þjóðgarðinn í Jökulsárgljúfrum,
með síðari breytingum sbr. reglugerðir nr. 285/2001 og 929/2005 og reglugerðir nr. 879/2004 um
Skaftafellsþjóðgarð, með síðari breytingum sbr. reglugerð nr. 367/2005. Ennfremur féll úr gildi auglýsing
nr. 188/1978 um friðland í Esjufjöllum. Við stækkun þjóðgarðsins 16. apríl 2009 féll úr gildi auglýsing nr.
194/1978 um náttúruvættið Öskju.
Gerð verndaráætlunar um Vatnajökulsþjóðgarð byggir á 12. og 13. gr. laga um Vatnajökulsþjóðgarð og
reglugerðum um Vatnajökulsþjóðgarð.
2.3.3. Lög um umhverfismat áætlana
Í lögum nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana segir að áætlanir skulu háðar umhverfismati ef þær
uppfylla þrjú skilyrði. Þau skilyrði eru að áætlunin:
Sé undirbúin og/eða samþykkt af stjórnvöldum.
Sé unnin samkvæmt lögum eða ákvörðun ráðherra.
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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
Tekið tillit til í verndaráætlun
Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og 6. kafli – Náttúra
villtum spendýrum nr. 64/1994.
Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998.
Lög um landgræðslu nr. 17/1965
Lög um varnir gegn landbroti nr. 91/2002
Skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997.
Þjóðminjalög nr. 107/2001.
Reglugerð um friðlýsingu dropasteina nr. 120/1974.
Reglugerð nr. 583/2000 um útlendar plöntutegundir.
Reglugerð nr. 528/2005 og nr. 497/2007 um akstur
leiðsögumanna við hreindýraveiðar.

6. kafli – Náttúra
9. kafli – Útivist og ferðaþjónusta
6. kafli – Náttúra
6. kafli – Náttúra
5. kafli – Svæðisskipting
7. kafli – Menningarminjar
6. kafli – Náttúra
6. kafli – Náttúra
(á ekki við um vestursvæðið)

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.).
Tafla 2.3. Staða skipulagsáætlana í sveitarfélögum 8.október 2009.
Rekstrarsvæði
Sveitarfélag
Svæðisskipulag
Aðalskipulag
Norðursvæði

Norðurþing
Þingeyjarsveit

Aðalskipulag
vinnslustigi.
Aðalskipulag

Svæðisskipulag
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2009-2021

á
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miðhálendisins
vinnslustigi.
1999-2015.
SkútustaðaSvæðisskipulag
Aðalskipulag
2010-(2030?)
á Hálendismiðstöð
hreppur
miðhálendisins
vinnslustigi.
við Drekagil
1999-2015.
2001Austursvæði

Fljótsdalshérað

Fljótsdalshreppur

Suðursvæði

Hornafjörður

Vestursvæði

Skaftárhreppur

Ásahreppur

Rangárþing Ytra

Svæðisskipulag
miðhálendisins
1999-2015.
Svæðisskipulag
Héraðssvæðis 19982010
Svæðisskipulag
miðhálendisins
1999-2015
Svæðisskipulag
Héraðssvæðis 19982010
Svæðisskipulag
miðhálendisins
1999-2015

Aðalskipulag
lokaafgreiðslu

2008-2028

í

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

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

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.
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
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skipulaginu. Meðal annars er gert ráð fyrir áframhaldandi uppbyggingu ferðaþjónustu á jaðarsvæðum
hálendisins eins og kveðið er á í skipulaginu og tekið tillit til helstu ferðamannaleiða.
2.3.5.3. Deiliskipulag einstakra svæða
Eins og sjá má í töflu 2.3. eru svæði innan þjóðgarðs með gildandi deiliskipulag. Í 31. gr. reglugerðar um
þjóðgarðinn segir að gera skuli deiliskipulag fyrir allar framkvæmdir innan þjóðgarðsins. Í kafla 5 er fjallað
um mannvirkjasvæði á vestursvæði þjóðgarðsins þar sem lagt er til að gera deiliskipulag.
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Mynd 2.5. Staða skipulagsáætlana sveitarfélaga á svæði Vatnajökulsþjóðgarðs

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.
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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 4 er nánar fjallað um verndarflokka IUCN, skilgreiningar þeirra og markmið. Í kafla 4 er farið yfir
hvernig Vatnajökulsþjóðgarður getur fallið að skilgreiningum og markmiðum verndarflokka IUCN.
2.4.2. Samningurinn um heimsminjar.
Samningurinn um heimsminjar er samningur Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO)
um vernd menningar- og náttúruarfleiðar heimsins. Markmið samningsins er að tilgreina menningar- og
náttúruminjar sem hafa gildi fyrir allt mannkyn og varðveita þær. Ísland er aðili að samningnum og ber
ábyrgð á að koma með ábendingar um nýja staði fyrir heimsminjaskrá Menningarmálastofnunarinnar. Tvö
svæði á Íslandi hafa verið samþykkt inn á heimsminjaskrá UNESCO, Þingvellir vegna menningararfleiðar
árið 2004 og Surtsey á grundvelli náttúruminja árið 2008.
Við undirbúning að stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs var lögð áhersla á að þjóðgarðurinn geti uppgyllt kröfur
heimsminjaskrá Menningarmálstofnunarinnar ákveði íslensk stjórnvöld að sækjast eftir því.
2.4.3. Ramsar-samningurinn um votlendi.
Ramsar-samningurinn um votlendi er samningur um vernd votlendissvæða sem hafa alþjóðlegt gildi,
einkum sem lífsvæði vatnafugla. Markmið samningsins er að vernda votlendissvæði sem eru fyrst og
fremst búsvæði votlendisfugla. Ekki er þó aðeins tekið tillit til votlendisfugla heldur verndun allra tegunda
dýra og plantna gegn ofnýtingu í því skyni að varðveita náttúrulegt umhverfi og stuðla að sjálfbærri
nýtingu þess. Íslendingar hafa tilnefnt þrjú svæði á skrá Ramsar- samningsins; 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.
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.
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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

2006

2003

2008

Skýrsla
ráðgjafanefndar
Vatnajökulsþjóðgarðs

Umhverfisráðuneytisins

Tekið tillit til
verndaráætlun
um

stofnun

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

IV hluti - Framtíð

III hluti – Auðlindir

Er unnin með vísan til 65 gr. laga um náttúruvernd 44/1999. Í Náttúruverndaráætlun 2004-2008 var lögð áhersla á svæðisbundna náttúruvernd með það að
markmiði að koma á fót skipulögðu neti verndarsvæða á Íslandi. Þar er kynnt
aðferðarfræði við mat á verndargildi svæða á Íslandi en hún grundvallast á íslenskri
lagaumgjörð um náttúruvernd, skuldbindingum Íslands á alþjóðavettvangi,
alþjóðlega viðurkenndum stöðlum og verndarviðmiðum svo og stefnumörkun
íslenskra stjórnvalda.

13. kafli – Jaðarsvæði

Náttúruverndaráætlun 2009-2013

III hluti – Auðlindir

Í tillögum að náttúruverndaráætlun 2009-2013 er áfram unnið að því markmiði að
koma upp skipulögðu neti verndarsvæða og kynnt 13 svæði sem lagt er til að vernda
á grundvelli plöntuverndar (6), dýraverndar (3), verndun vistgerða á hálendinu (3) og
jarðfræði (1).

13. kafli – Jaðarsvæði.

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.
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2009
Náttúruminjaskrá
13. kafli – Jaðarsvæði
Náttúruminjaskrá er unnin með vísan í 57 gr. laga um náttúruvernd 44/1999 og skal
gefin út af umhverfisráðherra eigi sjaldnar en á fimm ára fresti. Í náttúruminjaskrá
eru upplýsingar um friðlýst svæði og náttúruminjar sem ástæða þykir til að friðlýsa
samkvæmt náttúruverndaráætlun eða af öðrum ástæðum.
Sjá yfirlit yfir friðlýst svæði í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs í kafla 2.2.7.

2008

Stefnumörkun um framkvæmd samningsins um líffræðilega fjölbreytni

Sjá yfirlit yfir aðrar
náttúruminjar
sem
tengjast
Vatnajökulsþjóðgarði í
viðauka 9.

6. kafli – Náttúra

Með stefnumörkuninni er lagður grunnur að því að innleiða markmið samningsins í
íslenska stjórnsýslu og styrkja framkvæmd hans með sérstakri aðgerðaáætlun. Þar er
meðal annars lögð 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

1998

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

IV hluti – Framtíð

Staðardagskrá 21 er framkvæmdaáætlun fyrir sveitarfélög og fyrirtæki til að vinna
eftir hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar.
Skaftárhreppur er eitt þeirra sveitarfélaga sem tekið hefur þátt í íslenska
Staðardagskrárverkefninu frá upphafi. Áætlun var gerð um framtíðarsýn í
Skaftárhreppi 2002-2005, en áherslur hennar koma einnig fram í aðalskipulagi
hreppsins 2002-1014. Þar segir: „Stefnumótun Skaftárhrepps er í aðalatriðum
byggð á hugmyndafræði um sjálfbæra þróun en hún er skilgreind sem sú þróun
sem eflir lífsgæði fólks án þess að skerða möguleika komandi kynslóða.” Stefna
Skaftárhrepps í umhverfismálum, skv. framtíðarsýninni, er að „athafnir í
sveitarfélaginu séu innan þeirra marka sem náttúran þolir til lengri tíma litið og að
Skaftárhreppur verði í fararbroddi í sjálfbærri auðlindanotkun.” Í atvinnumálum er
hún að „öflugt atvinnulíf byggi á þeim auðlindum sem til eru í sveitarfélaginu og
tryggi lífsgrundvöll og lífsgæði fyrir núverandi og komandi kynslóðir í anda
sjálfbærrar þróunar.”
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Í Ásahreppur/Rangárþing ytra hefur Staðardagskrá 21 ekki verið tekin upp, en horft
hefur verið til hugmyndafræði hennar í fráveitu- og sorpmálum.
Í Þingeyjarsveit er aðalskipulag 2008-2020 í smíðum. Þar er lagt upp með að hafa
Staðardagskará 21 til viðmiðunar við frekari stefnumótun og jafnvel innleiða hana í
áföngum.
2007

20032009

Vernd og endurheimt íslenskra birkiskóga. Skýrsla og tillögur nefndar.

6. kafli – Náttúra

Í tillögunum er lögð áhersla á verndun og endurheimt stórra, samfelldra birkiskóga,
fjölbreytni svæða, beitarstýringu og gróðursetningu birkis á skógræktarsvæðum.
Einnig er lögð áhersla á útgáfu leiðbeininga og fræðslu um vernd og endurheimt
birkiskóga. Í tillögunum er lagt til að vernda/friðlýsa nokkra birkiskóga á Íslandi
vegna náttúruverndarsjónarmiða og taka þá inn í náttúruverndaráætlun 2009-2013
þar sem þeirra er ekki getið í fyrri áætlun. Einn þessara birkiskóga er við jaðar
Vatnajökulsþjóðgarðs, Núpsstaðaskógur en hann er talinn vera mjög hávaxinn
skógur.
Rammaáætlun

13. kafli – Jaðarsvæði

Rammaáætlun fjallar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma. Í áætluninni er lagt mat á
virkjunarkosti og þeir flokkaðir með tilliti til orkugetu, hagkvæmni, áhrifa á
náttúrufar, náttúru- og menningarminjar, svo og mismunandi hagsmuna sem nýta
þau gæði sem bundin eru í þessum auðlindum. Fyrsta áfanga Rammaáætlunar lauk
árið 2003 með útgáfu áfangaskýrslu verkefnastjórnar en þar voru 35 nýjar
virkjanahugmyndir flokkaðir í fimm flokka eftir umhverfisáhrifum, aðra fimm eftir
heildarhagnaði og fimm eftir arðsemi. Af þessum virkjunarkostum tengjast nokkrir
Vatnajökulsþjóðgarði með einum eða öðrum hætti.

Sjá yfirlit yfir svæði sem
tengjast
Vatnajökulsþjóðgarði í
viðauka 9.

Í öðrum áfanga rammaáætlunar, er lagt mat á verndargildi 19 háhitasvæða með tilliti
til virkjunarkosta á 34 vinnslusvæðum innan þeirra. Af þessum 19 háhitasvæðum eru
6 svæði innan Vatnajökulsþjóðgarðs að öllu eða hluta eða eru innan mikilvægra
jaðarsvæða hans í náttúrufarslegu tilliti.
Landgræðsluáætlun 2003-2014

13. kafli – Jaðarsvæði

6. kafli – Náttúra

Í landgræðsluáætlun er getið nokkurra svæða sem eru innan Vatnajökulsþjóðgarðs
eða eru á jaðri hans og lagt er til að vinna með á því tímabili sem
landgræðsluáætlunin nær yfir.

Sjá yfirlit yfir svæði sem
tengjast
Vatnajökulsþjóðgarði í
viðauka 9.

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
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Mynd 2.6. Vatnajökulsþjóðgarður, svæði á Náttúruverndaráætlun
Náttúruverndaráætlun 2009-2013, svæði á Náttúruminjaskrá og háhitasvæði.
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III - Auðlindir
vestursvæðis
verndargildi
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3. Mat á verndargildi
Innan vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs eru mjög fjölbreyttar náttúruminjar, sérstaklega jarðmyndanir.
Friðlýsing svæðisins veitir þeim vernd en engu að síður er nauðsynlegt að leggja mat á verndargildi þeirra
þar sem þær eru misviðkvæmar fyrir röskun vegna umferðar eða annarra breytinga sem geta orðið af
völdum manna. Mat á verndargildi náttúruminja þjóðgarðsins mótar framtíðarsýn um þjóðgarðinn og er
undirstaða að ákvarðanatöku um markmið verndar og einstakar verndaraðgerðir.
Í viðauka 6 er samantekt um náttúruauðlindir á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs og í viðauka 7 er
samantekt um menningarminjar. Í þessum kafla eru dregin fram þau áhersluatriði og viðmið sem liggja til
grundvallar við mat á verndargildi og forsendur verndar. Til að meta verndargildi náttúruminja á
vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs var stuðst við:
Aðferðafræði Náttúruverndaráætlunar 2004-2008. Í Náttúruverndaráætlun 2004-2008 var kynnt
aðferðarfræði við mat á verndargildi svæða á Íslandi en hún grundvallast á íslenskri lagaumgjörð um
náttúruvernd, skuldbindingum Íslands á alþjóðavettvangi, alþjóðlega viðurkenndum stöðlum og
verndarviðmiðum svo og stefnumörkun íslenskra stjórnvalda. Þar er meðal annars stuðst við válista fugla
og plantna sem gefnir eru út af Náttúrufræðistofnun. Í viðauka 8 má sjá verndarviðmið
náttúruverndaráætlunar.
Náttúruverndaráætlun 2009-2013. Í áætluninni er lagt til að endurskoða stöðu nokkurra plöntutegunda á
válista og friðlýsa 160 tegundir mosa, fléttna og háplantna. Við skráningu og kortlagningu sjaldgæfra
tegunda á svæðinu var tekið tillit til framangreindra tillagna sbr. töflur 2-4 í viðauka 8.
37. grein náttúruverndarlaga. Greinin fjallar um þær náttúruminjar sem njóta skuli sérstakrar verndar en
á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru það eldvörp, gervigígar og eldhraun, fossar, stöðuvötn og tjarnir,
2
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. Þar var m.a. lagt mat á verndargildi
vistgerða á afrétti Síðumanna við Laka þar sem m.a. er að finna hinar sjaldgæfu vistgerðir
breiskjuhraunavist og vikravist.
Skýrsla Náttúrufræðistofnunar Íslands um mat á verndargildi 18 háhitasvæða. Skýrslan kom út í
nóvember 2009 og er unnin fyrir Orkustofnun vegna rammaáætlunar. Á norðursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs er háhitasvæði í Öskju, á mörkum norður- og vestursvæðis er háhitasvæði í
Vonarskarði og Fremri-Námar eru á jaðri norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs.
Í 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 eru lögð til grundvallar.
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Tafla 3.1. Mat á verndargildi náttúru á vestursvæði þjóðgarðsins
Mat á verndargildi náttúru á vestursvæði þjóðgarðsins
Náttúruminjar
sem
þarfnast
verndar - Viðföng
Jarðfræðileg
fjölbreytni

Undirviðföng

Verndarviðmið

Forsendur fyrir verndun

Samfelldar, heildstæðar eða óraskaðar
náttúruminjar, vísindalegt, félagslegt,
efnahagslegt og sjónrænt gildi, einkennandi fyrir
vestursvæði þjóðgarðsins.

Langar gígaraðir og móbergshryggir sem stefna frá suðvestri til norðausturs og tengjast
eldstöðvakerfum í Vatnajökli (Lakagígar)
Víðáttumikið nútímahraun (Skaftáreldahraun), sem hefur sögulega þýðingu (Móðuharðindi)
Heitur reitur er undir vestanverðum Vatnajökli og eystra gosbeltið liggur um vestursvæðið,
inn undir Vatnajökul.
Virkar megineldstöðvar og eldstöðvakerfi innan sem utan jökla; Tungnafellsjökull, Grímsvötn
og Grímsvatnakerfið, Bárðarbunga og Bárðarbungukerfið. Það síðastnefnda virðist ná til
Laka.
Háhitasvæði í Vonarskarði, Grímsvötnum og Skaftárkötlum.
Stærsti hveljökull Evrópu, Vatnajökull ásamt skriðjöklum.
Samspil eldvirkni og jökla og minjar um eldvirkni undir jökli, móbergsfjöll, móbergshryggir og
móbergsstapar.

Sérstaklega fjölbreyttar eða fágætar
jarðmyndanir
Alþjóðlegt verndargildi

Lakagígaröðin
Kolsýruhverasvæði og jarðhitaummyndun með steindinni epidot í Vonarskarði.
Kolsýruhverasvæði í Vonarskarði
Móbergshryggir (t.d. Ljósufjöll) sem eru séríslenskt landform.
Gjálp (Jökulbrjótur), sem myndaðist 1996
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Jarðmyndanir viðkvæmar fyrir röskun
Lakagígar og Skaftáreldahraun
Jarðhitaummerki og hverasvæði í Vonarskarði

Vatnafar

Líffræðileg
fjölbreytni

Tegundir
og stofnar

Viðhald náttúrulegra þróunarferla

Vatnaskil milli Norður- og Suðurlands í Vonarskarði

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

Hlaup úr Skaftárkötlum og Grímsvötnum.

Votlendi viðkvæm fyrir röskun

Votlendi umhverfis Tungnafellsjökul

Sérstaklega
fjölbreytt
lífríki.
Sjaldgæfar tegundir
og
stofnar.
Vísindalegt gildi

Sjaldgæfar háplöntur og fléttur við Tungnafellsjökul

Plöntur*

Grunnvatnsstraumar frá Vonarskarði suður um Tungnaaáröræfi og í gegnum Lakasvæðið

Fléttur og mosar á Lakagígasvæði

Tegundir
í
útrýmingarhættu.
Sveppir

Sjaldgæfir sníkjusveppir hafa fundist á Lakagígasvæðinu.

Fuglar**

Heiðagæs í Vonarskarði
Snæugla og fálki hafa sést í Laka

Smádýr

Þrjú smádýr, sem talist geta sjaldgæf á landsvísu, finnast í breiskjuhraunavistinni við Laka;
tvívængjurnar Megaselia humeralis, Pegomya ichterina og Graphomya maculata.
Samfélag sveppamýs í breiskjuhraunavist í Skaftáreldahrauni

Mikilvægar
tegundir
og
stofnar, alþjóðleg
ábyrgð. Vísindalegt

Fuglar

Þrjár tegundir á válista verpa á svæðinu; grágæs, straumönd og hrafn. Að auki er vitað um
varp fálka í grennd við Lakasvæðið. Fimmta tegundin á válista, snæugla (í útrýmingarhættu)
hefur sést á svæðinu en ekki er vitað um varp hennar þar.
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gildi.
Himbrimi sést á hverju ári á vötnum við Lakagíga.
Á afréttum Skaftártungu og Síðumanna verpa eða halda til nokkrar tegundir fugla er teljast til
ábyrgðartegunda. Það eru heiðagæs, straumönd, sandlóa, heiðlóa, lóuþræll, spói og kría
Vistgerð,
búsvæði,
vistkerfi

Líffræðileg
fjölbreytni-frh.

Viðhald sterkra stofna eða náttúrulegra
þróunarferla. Vísindalegt gildi.

Gróðurframvinda við jökuljaðra og á jökulskerjum og á gosmyndunum frá nútíma.

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

Breiskjuhraunavist er eingöngu af finna í Skaftáreldahrauni; hefur ekki verið lýst annars staðar
í heiminum. Stór hluti hennar er innan þjóðgarðsmarka.

Viðkvæm fyrir röskun

Vonarskarð og Lakagígar; viðkvæm gróðurþekja og stuttur vaxtatími gróðurs.

Útivist og ferðamennska.

Hraun og vikrar þakin fléttum, t.d. hraunbreiskju og vikurbreiskju.
Gróðurlendi við Síðujökul vegna virkra sandleiða frá Vatnajökli og jarðvegsrofs.

Landslag

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

Víðáttumikil hraun, langir móbergshryggir og gígaraðir (s.s. Lakagígar)
Mikil víðátta þar sem einstakar jarðminjar setja mikinn svip á svæðið, s.s. Tungnafellsjökull,
Bárðarbunga, Hamarinn, Kerlingar og jökulhetta og skriðjöklar.
Útivist og ferðamennska.

Víðerni

Viðkvæm fyrir röskun

Miklar víðáttur og opið eldfjallalandslag er viðkvæmt fyrir mannvirkjagerð.

Samfelldar,
heildstæðar
eða
óraskaðar
náttúruminjar, einkennandi fyrir vestursvæði
þjóðgarðsins. Félagslegt og sjónrænt gildi.

Stærsti jökull Evrópu, opið eldfjallalandslag og miklar víðáttur.
Tungnaáröræfi.
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Menningar- og
Einkennandi fyrir viðkomandi landshluta, Þjóðsögur og sagnir, s.s. um hálendisferðir og jöklaferðir.
vísinda-, félags, efnahags- og menningarlegt
söguminjar
Sögulegt mikilvægi vegna náttúruhamfara (Móðuharðindi) og áhrif þeirra á samfélag manna
gildi, sjónrænt gildi
Ferðaleiðir (Bárðargata).
Náttúruminjar sbr. 37. gr. laga
nr. 44/1999 um náttúruvernd

Eldvörp, gervigígar og eldhraun

Megineldstöðvar, öskjur, gossprungur, eldvörp, gígaraðir , nútímahraun, og gervigígar:
Tungnafellsjökull,
Vonarskarð,
Bárðarbunga,
Grímsvötn,
Heljargjá,
Lakagígar,
Hágönguhraun, Sveðjuhraun, Eldhraun, og fleira.

Fossar

(engir markverðir)

Stöðuvötn og tjarnir,

1000 m2

Hverir og heitar uppsprettur

Lambavatn, Kambavatn og tjörn norðan Ljósufjalla. Undir eða í jökli eru Grímsvötn og
Skaftárkatlar.
Hverasvæði í Vonarskarði .
Á jaðri svæðisins er háhitasvæði í Köldukvíslarbotnum.
Háhiti undir jökli er m.a. í Grímsvötnum og Skaftárkötlum.

*Sjá lista yfir sjaldgæfar plöntutegundir í töflum 2-4 í viðauka 8 **Sjá lista yfir sjaldgæfar fuglategundir í töflu 5 í viðauka 8.
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4. Verndarflokkur þjóðgarðsins
Alþjóða náttúruverndarsambandið, IUCN (International Union for Conservation of Nature) flokkar friðlýst
svæði í sex mismunandi verndarflokka. Hver verndarflokkur hefur 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.
Vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er stórt landsvæði sem verndar landslag, 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 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.
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
Tilgangur og markmið núverandi vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs falla í höfuðdráttum að
meginmarkmiðum verndarflokks II hjá IUCN. Þó þarf að kanna nánar gildi þess að sérlega viðkvæm
og/eða vísindalega mikilvæg svæði innan vestursvæðisins verði sett í IUCN verndarflokk 1a („algert
náttúrufriðland“) eða verndarflokk 1b (“verndaðar óbyggðir/víðerni”). Í ljósi áforma um stækkun
þjóðgarðsins í náinni framtíð, m.a. þannig að hann nái yfir svæði þar sem meiri sauðfjárbeit viðgengst en
innan núverandi marka, er einnig nauðsynlegt að kanna kosti og galla þess að slík svæði færu í
verndarflokk VI, frekar en verndarflokk II. Leita þarf nánari ráðleggingar frá IUCN um þessi álitaefni og
jafnframt taka ákvörðun um þau út frá þjóðgarðinum öllum, ekki vestursvæðinu eingöngu. Þar til
niðurstaða er fengin um ofangreind álitaefni er það tillaga okkar að vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs
verði stýrt skv. markmiðum verndarflokks II sem þjóðgarður.
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5. Svæðisskipting þjóðgarðsins
Í þessum kafla er fjallað um einstök svæði innan vestursvæðis þjóðgarðsins sem þarfnast sérstakrar
verndar, sértækra aðgerða, svæði sem má skilgreina sem víðerni og stærri þjónustusvæði. Í viðauka 9
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. Lakagígasvæðið
Forsendur: Lakagígar eru gígaröð á 25 km löngum gossprungum sem mynduðust við Skaftárelda 178384. Verndargildi jarðminja í Lakagígum felst helst í sjálfum Lakagígum. Þar eru þrjár tegundir gíga: gjall-,
klepra- og sprengigígar. Að auki eru þar gervigígar sem eru mjög fjölbreytilegir að stærð og gerð. Gígarnir
eru viðkvæmir fyrir umferð fólks, þ.m.t. göngufólks. Blængur, Varmárfell og Galti virðast vera hlutar sama
móbergshryggjar. Á svæðinu er viðkvæmur fléttu- og mosagróður, sjaldgæfar fléttutegundir og
breiskjuhraunavist.
Markmið: Gjallgígum og gróðri verði ekki raskað. Ásýnd svæðisins rýrist ekki vegna umferðar gesta.
Skilmálar: Gangandi umferð er óheimil utan merktra göngustíga. Til verndar brotgjörnu gjalli gíganna og
viðkvæmum mosanum er umferð hesta um vegi og land innan Lakagígasvæðisins, frá Hnútu að jökli,
óheimil.
b. Vonarskarð
Forsendur: Vonarskarð liggur milli Vatnajökuls og Tungnafellsjökuls og stendur í um 900-1300 m hæð
yfir sjávarmáli. Þar er háhitasvæði og innan þess fjögur jarðhitasvæði. Þar er meðal annars
kolsýruhverasvæði með hátt verndargildi og þar finnast einnig sjaldgæfar háplöntu- og mosategundir. Í
skýrslu Náttúrufræðistofnunar Íslands um mat á verndargildi háhitasvæða er verndargildi svæðisins metið
hátt með tilliti til fjölbreytileika og upprunaleika jarðfræði, fágætis og fjölbreytileika í jarðhitaummerkjum,
heildar og upprunaleika gróðurs og fágætis, stærðar, heildar og upprunaleika víðerna. Svæðið er fremur
viðkvæmt og þarf ekki mikla umferð til að valda varanlegri röskun á svæðinu.
Markmið: Vonarskarð verði vettvangur göngufólks án truflunar frá vélknúnum ökutækjum yfir háannatíma
að sumri.
Skilmálar: Hestaumferð í gegnum Vonarskarð verði bönnuð, nema í undantekningartilfellum og þá í
samráði við þjóðgarðsvörð.
Stýra skal umferð um hverasvæðið með tilliti til öryggis gesta og verndunar jarðmyndana. Ef merking
gönguleiða um hverasvæðið reynist ekki nóg til þess, verði byggðar göngubrautir og útsýnispallar við
athyglisverðustu staði svæðisins.

c. Pálsfjall og önnur jökulsker
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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. 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.
Lagt er til að um jökulsker gildi almennt sérreglur sem séu að stofni til þær sömu og áður giltu fyrir
Friðlandið í Esjufjöllum (sbr. auglýsingu nr. 188/1978), sjá nánar tillögur suðursvæðis. Mótun reglna þarf
þó að skoða sérstaklega fyrir hvert svæði og aðstæður þar.
Markmið: Svæðin verði fyrst og fremst vettvangur rannsókna á framvindu lífríkis án áhrifa mannsins.
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 svæðið, en skylt að ganga þannig um að hvergi sé spillt lífi né landi. Gisting er óheimil utan
jökulsins.

5.2. Dreifð svæði með sérstökum verndarákvæðum
Eftirtalin svæði eru dreifð um þjóðgarðinn og gilda sömu markmið og skilmálar alls staðar 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. Nokkrir 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.
b. Svæði með lúpínu og öðrum framandi, ágengum tegundum
Forsendur: Alaskalúpína er framandi ágeng tegund sem getur spillir líffræðilegri fjölbreytni. 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.
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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),
2
sem er a.m.k. 25 km að stærð eða þannig að hægt sé að njóta þar einveru og náttúrunnar án truflunar af
mannvirkjum eða umferð vélknúinna farartækja á jörðu.

Í greinargerð og skýringum með skilgreiningunni eru fjallað nánar um einstök atriði eins og slóða, skála og
fækkun slíkra mannvirkja ásamt ýmsum takmörkunum sem gætu gilt innan víðerna. Í leiðbeiningum IUCN
er fjallað um markmið og skilgreiningar verndarflokks Ib (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 reglur um akstur á snjó og jökli innan víðerna þjóðgarðsins á
framkvæmdatíma verndaráætlunar, í samráði við helstu hagsmunaaðila.

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 vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs voru, í samræmi við ofangreind viðmið, skilgreind eftirfarandi
samfelld víðerni ásamt víðernum sem ná inn á fleiri en eitt rekstrarsvæði þjóðgarðsins (sjá mynd 5.1.):
a. Jökulhetta Vatnajökuls
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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. Tungnaáröræfi, norðan Tungnaár
Forsendur: Á Tungnaáröræfum er víðsýnt. Í austri sjást Köldukvíslarjökull, Sylgjujökull og Tungnaárjökull
og þar má sjá langt upp á jökulhettu Vatnajökuls. Ef horft er í vestur sést Hofsjökull og sunnar er Hekla. Á
Tungnaáröræfum, austan Veiðivatna og Þórisvatns, að jökuljaðrinum, er að finna sérstæðar jarðmyndanir
frá nútíma. Þar eru gjall-, klepra- og sprengigígar, hraun, gjár og gjáveggir, svo sem Hágönguhraun,
Heljargjá, Gámur og Gíma.
Skilmálar: Vetrarakstur er heimill samkvæmt ákvæðum náttúruverndarlaga. Þjóðgarðsvörður getur lokað
einstökum svæðum eða gönguleiðum innan svæðisins ef þörf er á, til að koma í veg fyrir að jarðmyndanir
spillist af völdum umferðar.
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5.4. Þjónustusvæði
Í þessum kafla er fjallað um helstu þjónustusvæði þjóðgarðsins.
a. Kirkjubæjarklaustur (utan þjóðgarðsmarka)
Forsendur: Gert er ráð fyrir að Gestastofa Vatnajökulsþjóðgarðs verði staðsett inni í þéttbýlinu á
Kirkjubæjarklaustri þar sem útsýni er gott að Lómagnúp og Vatnajökli. Þar er jafnframt stutt í aðra
þjónustu s.s. verslun, banka o.fl. Staðsetning í nálægð við þá þjónustu sem þegar er rekin getur
bæði eflt þau fyrirtæki sem þar starfa og gefur kynningarstarfsemi þjóðgarðsins meira vægi.
Áform eru uppi um að stækkun þjóðgarðsins innan Skaftárhrepps, því er mikilvægt að koma sem
fyrst upp öflugri þjónustustarfsemi á vegum garðsins á Kirkjubæjarklaustri.
Markmið: Að á Kirkjubæjarklaustri rísi fjölsótt gestastofa þar sem unnið verður að kynningu á
svæðinu í samstarfi við aðra aðila. Þar verði einnig unnið að rannsóknum á náttúrufari svæðisins,
eflingu byggðar og atvinnulífs. Fyrst um sinn verður upplýsingum um þjóðgarðinn komið á
framfæri í samstarfi við upplýsingamiðstöð Skaftárhrepps og Kirkjubæjarstofu.
b. Nýidalur á Sprengisandsleið
Forsendur: Í Nýjadal rekur Ferðafélag Íslands gistiskála og tjaldsvæði. Þar er aðsetur landvarðar
yfir sumartímann. Frá Nýjadal er góð tenging við göngu- og ökuleiðir í Vonarskarð, um
Gæsavatnaleið í Öskju og um Bárðargötu í Jökulheima.
Markmið: Landvörslustöð þar sem miðlað er upplýsingum um náttúrufar svæðisins, með sérstakri
áherslu á jarðfræði og sögu. Upplýsingar verða settar fram i texta og myndum, á spjöldum,
bæklingum og upplýsingaskiltum.
Skilmálar: Deiliskipulag geri ráð fyrir eðlilegri þróun þjónustu af sama tagi og eftir því sem
gestafjöldi vex. Ekki er gert ráð fyrir uppbyggingu af hálfu fleiri aðila en Ferðafélags Íslands og/í
samstarfi við Vatnajökulsþjóðgarð í Nýjadal.
c. Blágil (utan þjóðgarðsmarka)
Forsendur: Í svæðissskipulagi miðhálendisins er gert ráð fyrir verslunar- og þjónustusvæði í
Blágiljum og að þar byggist upp ferðaþjónusta. Á staðnum er tjaldsvæði, gangnamannahús,
hesthús og hestagerði. Landverðir Lakagígasvæðisins hafa aðsetur í Blágiljum.
Markmið: Gert er ráð fyrir að landvörslustöð verði áfram í Blágiljum. Gera þarf ráð fyrir aukinni
uppbyggingu á svæðinu vegna fjölgunar landvarða.
d. Galti (utan þjóðgarðsmarka)
Forsendur: Gert er ráð fyrir þjónustustöð á Galta, með móttöku landvarða og snyrtiaðstöðu fyrir
ferðamenn. Galti, sem er á suðurmörkum þjóðgarðsins er móbergshryggur suðvestur úr
Varmárfelli yfir hann liggur megin aðkomuleiðin að Lakagígum sem gefur möguleika á aukinni og
skipulagðari upplýsingamiðlun til gesta og þar með minna álagi á Lakagígasvæðið.
Markmið: Við eða umhverfis þjónustustöðina verði gert dvalarsvæði með borðum og bekkjum,
þar sem njóta má góðs útsýnis yfir Lakagíga. Þar væri miðlað upplýsingum um náttúrufar
svæðisins með sérstakri áherslu á jarðfræði og sögu. Upplýsingar settar fram í texta og myndum,
á spjöldum og í bæklingum.
e. Hólaskjól við Lambaskarðashóla (utan þjóðgarðs)
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Forsendur: Í Hólaskjóli er hálendismiðstöð skv. skilgreiningu svæðisskipulags miðhálendisins.
Þar er rekin ferðaþjónusta og þar er landvörslustöð sem þjónar einkum syðri hluta vestursvæðis.
Markmið: Gert er ráð fyrir landvarðarstöð áfram ásamt upplýsingamiðlun.
f. Hrauneyjar (utan þjóðgarðsmarka)
Forsendur: Í Hrauneyjum er landvörslustöð sem þjónar einkum mið-vestursvæði. Mikilvæg
staðsetning upplýsingamiðlunar og megin viðkomustaður akandi og gangandi ferðamanna á leið
inn á norðanvert vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, um Sprengisand, í Bárðardal - Vonarskarð Öskju, Jökulheima og á Vatnajökul. Akandi umferð allt árið.
Markmið: Gert er ráð fyrir landvörslustöð áfram ásamt upplýsingamiðlun. Með tilliti til þess að í
Hrauneyjum er talsverð umferð ferðamanna allt árið er stefnt að lengri viðverutíma landvarðar og
samstarfi um upplýsingamiðlun alt árið.
g. Vestursvæði - önnur þjónustusvæði og -einingar
Við Svarthöfða
Forsendur: Gert er ráð fyrir nýjum gistiskála við Svarthöfða, sunnan Vonarskarðs. Gistiskálinn
verður bæði aðgengilegur bílaumferð og göngufólki. Þaðan liggja megingönguleiðir í Vonarskarð.
Markmið: Að bjóða uppá gistingu við sunnanvert Vonarskarð. Þar verða einnig upplýsingaskilti
og fræðsluefni.

Norðaustan Deilis
Forsendur: Lagt er til að akstur verði leyfður um Vonarskarð að haustlagi, frá u.þ.b. 1.
september. Því er gert ráð fyrir bílastæði norðaustan Deilis, og að þaðan verði merkt gönguleið
að háhitasvæðinu í Snapadal.
Markmið: Að gefa ferðamönnum sem koma akandi í Vonarskarð að haustlagi kost á gönguferð.
Leiðin verði valin m.t.t. áhugaverða staða og þolmarka náttúrunnar.

Upplýsingatorg eða - hlið verði á eftirtöldum stöðum:
Á bílastæði við Laka
Á Galta
Merkt hlið við innkomu í þjóðgarðinn norðan við Tómasarhaga
Merkt hlið við innkomu í þjóðgarðinn á Hágönguvegi
Merkt innkomuhlið á Jökulheimavegi
Upplýsingaskilti í Hrauneyjum og Versölum
Upplýsingaskilti í Jökulheimum
Upplýsingaskilti í Nýjadal
Nýir gistiskálar á vestursvæði
Gert er ráð fyrir nýjum litlum gistiskálum, einkum fyrir göngufólk, sem hér segir:
Í Jökulheimum
Við Sylgjufell
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5.4.1. Deiliskipulagssvæði
Deiliskipulagssvæðum, sem öll eru þjónustusvæði eða áningastaðir, má skipta í tvennt. Annars vegar
svæði með gildandi deiliskipulagi og hins vegar svæði þar sem gera þarf deiliskipulag vegna fyrirhugaðra
framkvæmda.
a. Svæði með gildandi deiliskipulagi.
Blágil (utan þjóðgarðsmarka)
b. Svæði þar sem deiliskipulags er þörf
Nýidalur á Sprengisandsleið
Svarthöfði vegna fyrirhugaðs skála
Jökulheimar
Grímsfjall
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6. Náttúra
6.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs liggur á eystra gosbeltinu, en þar er yngsti berggrunnur landsins.
Undir Vatnajökli norð-vestanverðum er miðja möttulstróksins undir Íslandi, en samspil hans og MiðAtlantshafshryggjarins útskýrir tilvist Íslands úti á miðju Atlantshafi. Skriðjöklar Vatnajökuls og rof þeirra
skapa dali og brattar fjallshlíðar. Móbergsfjöll og móbergshryggir myndast við gos undir jökli og standa nú
upp úr hásléttunni vestan jökulsins auk eldgíga og gossprungna sem gusu þegar ísaldarjökullinn hopaði.
Á gosbeltinu eru eldstöðvakerfi en í miðju hvers kerfis er megineldstöð og út frá henni liggja
sprungureinar til norð-austurs og suð-vesturs. Nokkrar virkar megineldstöðvar og sprungureinar við þær
kenndar liggja um svæðið. Eldvirkni mótar landið utan jökla, en einnig undir Tungnafellsjökli og
vesturhluta Vatnajökuls. Háhitasvæði tengjast megineldstöðvum, þar eru fjölbreytt jarðhitaummerki.
Þetta virka landmótunarferli einkennir landslag Vatnajökuls og nágrennis, en þar má einnig finna
einstakar og fágætar jarðmyndanir.
Verndargildi víðerna, og samfelldra heildstæðra, óraskaðra og fágætra jarðmyndana er mjög mikið.
Lífríki hálendisins vestan Vatnajökuls er fábreytt en það er einnig lítt kannað.
Áhrifa mannsins á náttúru svæðisins gætir á nokkrum sviðum. Vegir, slóðar, 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,
en geta verið röskun á varpi einstakra fuglategunda, röskun á dreifingu og samsetningu dýrategunda,
mengun vatns eða lofts af völdum útblásturs, skolplosunar eða olíumengunar. Þá getur dreifing ágengra
framandi plöntu- og dýrategunda skaðað líffræðilegan fjölbreytileika einstakra svæða og valdið miklum
breytingum á ásýnd og einkennum landslags. Gróður- og jarðvegseyðing eyðir búsvæðum, rýrir
líffræðilegan fjölbreytileika og breytir ásýnd lands. Á sama hátt breyta uppgræðsluaðgerðir ásýnd
landsins, og hafa áhrif á líffræðilegan fjölbreytileika. Ef slíkar aðgerðir verða gerðar innan þjóðgarðs eða á
nálægum jaðarsvæðum verða þær að vera innan lagalegs ramma, vera vel ígrundaðar og taka mið af
sérstöðu náttúruminja.
Standa verður vel að verki við skipulag og stjórnun þjóðgarðsins, þannig má lágmarka þau beinu
neikvæðu áhrif á náttúru svæðisins sem kunna að verða af völdum mannsins. Gott skipulag og markviss
stjórnun skal taka mið af bestu þekkingu.
Stoppa þarf upp í þekkingargloppur með markvissum grunnrannsóknum, kortlagningu náttúruminja og
stöðugri vöktun.
Áhrif hlýnandi loftslags af völdum hnattrænna loftslagsbreytinga munu e.t.v. á næstu áratugum valda
hraðari breytingum á svæðinu en við höfum séð hingað til og þeim breytingum verður ekki stjórnað. Því er
spáð að jöklar muni hopa mjög hratt, jaðarlónum við jökla muni fjölga, farvegir jökuláa breytast og
afrennsli frá jöklum muni aukast verulega á næstu áratugum sem aftur veldur auknum rofmætti jökuláa,
og aukinni slysahættu fyrir ferðamenn. 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.
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Mynd 6.2. Vatnajökulsþjóðgarður, gosbelti, megineldstöðvar og sprungureinar (ekki endanlegt).
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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
Sjónrænt gildi Vatnajökuls og hálendisins vestan Vatnajökuls er mjög mikið þar er fjölbreytt landslag með
skriðjöklum, jökulmenjum, eldgígum, eldbrunnum hraunum, jökulsöndum, víðernum og litadýrð þar sem
sjá má litrík líparit fjöll og svört hraun. Móbergshryggir, og fjöll setja einnig mikinn svip á landið þar sem
þau standa upp úr hásléttunni. Á gróðurlitlu hálendinu er landið opið og útsýni mikið til allra átta. Það veitir
svæðinu mikla sérstöðu og skapar gestum þess mikilvæga upplifun og víðernistilfinningu.
Landslag innan vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs er um margt óvenjulegt og tilkomumikið og má því
ætla að verndargildi landslags, bæði einstakra landslagsgerða og stærri landslagsheilda, sé mjög hátt
innan svæðisins. Því er afar mikilvægt að rannsaka landslag innan vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs
með skipulögðum og heildstæðum hætti eins fljótt og auðið verður. Enn fremur er ljóst að stór hluti flestra,
ef ekki allra, stærri landslagsheilda nær út fyrir núverandi þjóðgarðsmörk og því þarf jafnframt að leita eftir
samráði við sveitarfélög, landeigendur og aðra sem hlut eiga máli um verndun þeirra.

Helstu markmið og aðgerðir
a. Að varðveita samfelldar 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:
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Skilgreina helstu gerðir landslags innan Vatnajökulsþjóðgarðs með viðurkenndum greiningar- og
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 aðrar framkvæmdir falli vel að landslagi svæðisins.
Í opnu landslagi hálendisins þarf ekki stór mannvirki til að hafa 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 notast við bestu tækni til
að sjá fyrir um útlit mannvirkja og ásýnd svæða áður en ráðist er í framkvæmdir.
Að mannvirki verði lágreist, falli vel að landi og útlit þeirra sé samræmt en þó með sérstöðu
svæða í huga.
Að útlit upplýsinga- og fræðsluskilta (póstar) sé samræmt en þó með sérstöðu svæða í huga.
Vegir sem eru innan þjóðgarðsins og liggja að mörkum hans verði skilgreindir sem
ferðamannavegir, en slíkir vegir skulu fylgja landinu og eru lítið eitt upphækkaðir. Ekki er almennt
gert ráð fyrir því að ferðamannavegir innan vestursvæðis þjóðgarðsins verði lagðir bundnu slitlagi.
(sjá kafla 8).
Að á landgræðslusvæðum á jöðrum þjóðgarðsins verði eingöngu notast við náttúrulegan gróður
og notast verði við bestu tækni til að sjá fyrir um útlit svæða áður en ráðist er í landgræðslu.

c. Að auka gildi fjölbreytts landslags til útivistar og fræðslu.
Fjölbreytt og stórbrotið landslag og lifandi landmótunarferlar gefa svæðinu öllu mikið útivistar- og
fræðslugildi. Þá hefur landslag svæðisins einnig menningarlegt gildi þar sem víðáttumikil hásléttan og
víðernin skapa dulúð.Til að auka gildi fjölbreytts landslags enn frekar til útivistar og fræðslu þarf að:
Meta gildi landslags og landslagsheilda á útivist og upplifun gesta.
Meta áhrif mannvirkja í opnu landslagi á útivist og upplifun gesta.
Auka fræðslu um landslag, landmótun og sérstöðu landslags einstakra svæða.
Fjölga möguleikum til útivistar (sjá kafla 9).
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Að skilgreina stóra hluta vestursvæðis sem gönguland án truflunar af vélvæddri umferð.

6.3. Jarðfræði
Núverandi staða
Í Vatnajökli vestanverðum og í grennd við hann eru nokkur virkustu eldstöðvakerfi landsins. Bárðarbunga
og Hamarinn eru miðjur eldstöðvakerfa sem teygja sig um Veiðivötn, Vatnaöldur og Heljargjá allt norðaustur um Dyngjuháls og Trölladyngju (Bárðarbunga). Gígaraðir innan þjóðgarðsins og á jaðarsvæðum
hans tengjast hugsanlega þessum eldstöðvum. Aðrar helstu megineldstöðvar á svæðinu eru
Tungnafellsjökull, Grímsvötn og Þórðarhyrna.
Á austurgosbeltinu vestan við Vatnajökul, milli Tungnaár og Köldukvíslarer að finna margar sjaldgæfar og
sérstæðar jarðmyndanir og landslagsheildir. Svæðið einkennist af löngum gossprungum og
móbergshryggjum sem stefna frá suð- vestri til norð- austurs. Móbergsmyndanir og langar gígaraðir á
gosbeltinu og eru mjög áberandi í ásýnd landslags á vestursvæði. Þær eru fjölbreyttar að uppbyggingu og
útliti. Móbergshryggir njóta ekki sérstakrar verndar. Þeir eru taldir vera sér íslenskt landform sem hvergi
hefur verið lýst annars staðar á jörðinni. Fjöldi móbergshryggja bera vitni um eldgos undir jökli á síðari
hluta ísaldar og einnig er að finna þar óvenju margar vel varðveittar gíggerðir og bergfræði gosmyndana
er mjög áhugaverð.
Milli þeirra eru dalir og sléttur og er landið að hluta þakið hraunum. Hryggirnir rísa 100-400 m yfir landið í
kring sem liggur í 600-950 m hæð yfir sjávarmáli. Jarðmyndanir á svæðinu eru merkar á bæði lands- og
heimsvísu.
Nyrst á vestursvæðinu trónir megineldstöðin og fjallabálkurinn Tungnafellsjökull með kraga af lægri fellum
og ásum allt í kring. Í Vonarskarði milli Tungnafellsjökuls og Bárðarbungu eru vatnaskil milli Norður- og
Suðurlands. Þar renna syðstu upptök Skjálfandafljóts til norðurs og nyrstu upptök Köldukvíslar til suðurs.
Lakagígar eru syðst á gosbeltinu, þeir hlóðust upp í tveim goslotum 1783 – 1784. Eitt stærsta hraun á
nútíma rann frá gígaröðunum, 600 ferkílómetrar. Í kjölfar Skaftárelda, en svo er eldgosið nefnt, fylgdu
Móðuharðindin, afleiðingar gjósku sem dreyfðist um allt norður hvel jarðar frá gosinu og hafði alvarleg
áhrif á líf miljóna manna. Áhrifa gossins gætti víða og því eru Skaftáreldar heimssögulegur viðburður og
Lakagígar og hraunin frá þeim merkar minjar.
6.3.2. Framtíðarsýn
Í Vatnajökulsþjóðgarði er einstök jarðfræði og stórbrotin náttúrufegurð sem gerir svæðið
áhugavert fyrir bæði vísindamenn og ferðamenn.
Þar eru samfelldar, heildstæðar, fjölbreyttar og fágætar jarðmyndanir.
Til að geta upplýst um jarðfræðilega fjölbreytni er nauðsynlegt að hafa greinargóðar upplýsingar
um m.a. berggrunn, jarðmyndanir og landmótun. Þó að margar jarðfræðirannsóknir hafi verið
gerðar á svæðinu vantar mikið af grunnupplýsingum. Brýnt er að bæta úr því og æskilegt er að
gera nákvæmt jarðfræðikort, höggunarkort og landmótunarkort.
Tekið er fullt tillit til viðkvæmra jarðmyndana við uppbyggingu og skipulag í þjóðgarðinum.
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Umferð að jarðmyndunum, sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt 37. gr. laga um náttúruvernd
er stýrt, og að nokkru takmarkað og þannig komið í veg fyrir röskun þeirra.
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 hverahrúður og hverahrúðurbreiður.
Friðun svæðisins er ekki nóg ein og sér til að koma í veg fyrir röskun framangreindra jarðmyndana sem
eru viðkvæmar, 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, svo sem í Lakagígum, í Vonarskarði og á Tungnaáröræfum, en á öðrum þarf að huga að
framtíðarskipulagi.
Lakagígaraðirnar eru skilgreindir sem „svæði sem þarfnast sérstakrar verndar“.
Koma þarf í veg fyrir frekari röskun á Lakagígum með sterkri stjórnun gangandi umferðar, og
fræðsluskiltum sem fræða og leiðbeina ferðamönnum.
Banna alla umferð gangandi utan merktra gönguleiða vestan Laka, og alfarið í austari
gígaröðinni.
Skaftáreldahraun eru að mestu utan þjóðgarðsmarka. Tryggja þarf verndun hraunanna með
samstarfi við landeigendur og t.d. í gegnum aðalskipulag Skaftárhrepps.
Vonarskarð allt þarfnast sérstakrar verndar. (Vegstikun, göngustígamerkingar t.d.)
Jarðmyndanir á Tungnaáröræfum þarfnast sérstakrar verndar. (Göngustígamerkingar t.d.)

Mynd 6.2. Náttúruminjar sem njóta sérstakrar verndar skv. 37. gr. náttúruverndarlaga (kort væntanlegt).

b. Að varðveita samfelldar og heildstæðar jarðmyndanir með einstaka myndunarsögu.
Til að tryggja varðveislu samfelldra og heildstæðra jarðmyndana á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs þarf
að kortleggja móbergshryggi á svæðinu, gjár, gossprungur og gígaraðir. Setja þarf sérákvæði í lög um
náttúruvernd nr. 44/1999 um varðveislu móbergshryggja og ákvæði í lög um Vatnajökulsþjóðgarð nr.
60/2007 um sérstaka verndun einstakra jarðmyndana innan þjóðgarðsins (á við t.d. um Hveragil austan
Kverkfjalla).
Á sama hátt og landslagsheildir ná út fyrir mörk þjóðgarðsins geta samfelldar og heildstæðar
jarðmyndanir náð út fyrir þjóðgarðsmörk. Dæmi um samfelldar og heildstæðar jarðmyndanir sem
mikilvægt væri að greina betur, skrá og kortleggja eru:
Móbergshryggir
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Móbergsmyndanir
Eldvörp á Tungnaáröræfum, upptök, aldur, útbreiðsla og rennslisleiðir hrauna.
Gossprungur.
Gígaraðir og einstök eldvörp.
Vatnaskil í Vonarskarði
Jökullón
Fágætar og einstakar jarðmyndanir geta fallið undir 37. gr. laga um náttúruvernd en svo er ekki í öllum
tilvikum. Dropsteinsmyndanir og friðlýsing þeirra byggja á 40. gr. náttúruverndarlaga um friðlýsingu
steinda og reglugerð nr. 120/1974 um friðlýsingu dropsteina. Friðlýsing dropsteina tekur til allra hella
landsins.
Til að tryggja verndun dropsteinsmyndana í hraunhellum þarf að:
Banna alla umferð í hraunhella með viðkvæmum dropsteinsmyndunum því jafnvel mjög lítil
umferð getur valdið óbætanlegum skaða.
Aðgangur að hraunhellum skal háður leyfi þjóðgarðsvarðar og umferð í alla hella að vera í fylgd
þjálfaðra leiðsögumanna.
Auka fræðslu um hvers vegna verður að vernda hraunhella,
Gera úttekt á hraunhellum svæðisins og kanna hvort einstakir hraunhellar gætu þolað
takmarkaða og stýrða umferð gesta.
Til að tryggja verndun móbergshryggja þarf að:
Huga vel að skipulagi og lagningu vega, göngustíga og annarra mannvirkja með tilliti til þessa.
c. Að auka gildi samfelldra, heildstæðra, fjölbreyttra og fágætra jarðmyndana svæðisins til
útivistar og fræðslu.
Samfelldar, heildstæðar, fjölbreyttar og fágætar jarðmyndanir svæðisins bjóða upp á einstakt tækifæri til
útivistar og fræðslu um virka landmótunarferla og einstakar jarðmyndanir. Á vestursvæði eru viðkvæm
eldvörp frá nútíma, heimssögulegar gosmyndanir eins og Lakagígar. Í Vonarskarði eru vatnaskil milli
norður og suðurlands, gróðurvinjar eins og Tómasarhagi. Sumar jarðmyndanir eru í næsta nágrenni slóða
og gönguleiða en þær eru ekkert eða illa merktar og lítil sem engin fræðsla veitt um þær. Til að auka gildi
jarðmyndana svæðisins til útivistar og fræðslu þarf að:
Kortleggja jarðmyndanir svæðisins og greina þau tækifæri sem í þeim felast og þær hættur sem
að þeim getur stafað.
Að fylgjast með áhrifum hnattrænna loftlagsbreytinga á landmótun, landslag og einstakar
jarðmyndanir og miðla upplýsingum jafnóðum til gesta.
Koma upp áningastöðum við einstakar jarðmyndanir og veita fræðslu um myndun þeirra í formi
látlausra fræðslupósta.
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Merkja jarðfræðileiðir (vegi / gönguleiðir) þar sem áhersla er á fræðslu um jarðfræði og sérstöðu
hennar á viðkomandi svæði. Lakagígar og Vonarskarð eru dæmi og jarðmyndanir á
Tungnaáröræfum gætu verið dæmi um slíkar leiðir.

6.4. Jarðfræðileg fjölbreytni
Markviss verndun jarðfræðilegrar fjölbreytni byggir á góðri þekkingu sem fæst með rannsóknum og
kortlagningu jarðmyndana. Verndun jarðfræðilegrar fjölbreytni hefur ekki notið jafnmikillar athygli og
verndun líffræðilegrar fjölbreytni og aðferðir við að meta verndargildi jarðmyndana eru skemmra á veg
komnar en þær sem meta verndargildi lífríkis. Jarðfræðileg fjölbreytni og virkir jarðfræðilegir ferlar
svæðisins leggja grunninn að vistfræðilegum ferlum, mismunandi búsvæðum og líffræðilegum
fjölbreytileika þess.
Í skýrslu Norrænu Ráðherranefndarinnar um jarðfræðilega fjölbreytni er hún skilgreind „sem þann
margbreytileika sem við finnum í berggrunninum, lausum jarðlögum og landslaginu ásamt öllum þeim
jarðfræðiferlum sem annaðhvort brjóta niður eða byggja upp jarðskorpuna“. Ólíkar jarðmyndanir og
jarðfræðilegir ferlar mynda saman svokölluð jarðhverfi (geotop) sem eru afmörkuð svæði með vel
skilgreinda jarðfræðilega eiginleika (jarðfræðileg fjölbreytni). Þeir eiginleikar geta síðan haft
grundvallarþýðingu fyrir mismunandi vistgerðir eða búsvæði, en saman mynda jarðhverfin og fjölbreytni
lífríkisins náttúrulega fjölbreytni.
Til að fá góða mynd af jarðfræðilegri fjölbreytni vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs, og skilja tengslin milli
jarðfræðilegrar og líffræðilegrar fjölbreytni svæðisins þarf að kortleggja vel alla þætti sem falla undir
jarðfræðilega fjölbreytni; berggrunn, laus jarðlög, jarðveg, jarðfræðiferla, landslagsþætti, vatnafar, steindir
og steingervinga. Það er ekki síst mikilvægt í ljósi þeirra virku ferla og stöðugrar landmótunar sem á sér
stað á svæðinu vegna áhrifa hnattrænna loftslagsbreytinga. Kortlagning einstakra svæða þjóðgarðsins
hvað jarðfræðina varðar, er komin mislangt á veg og kortin misaðgengileg.
Þekking á jarðfræðilegri fjölbreytni er undirstaðan að sjálfbærri jarðfræðiferðamennsku sem líklega kemur
til með að verða ein af meginundirstöðum í ferðaþjónustu í Vatnajökulsþjóðgarði til framtíðar litið.

6.5. Vatnafar
Fylgst er með úrkomu á nokkrum stöðum innan svæðisins og í næsta nágrenni þess.Vatnamælingasvið
Veðurstofunnar heldur utan um efnavöktunarkerfi vegna jökulhlaupa og flóða frá eldsumbrotum í
Vatnajökli. (yfirborðs-) vatnafarskort a svæðinu milli Skaftár og Þjórsár upp til Vonarskarðs er í smíðum.
Mjög úrkomusamt er á hálendinu sunnan og suðvestan við Vatnajökul. Meðalársúrkoma á
Kirkjubæjarklaustri á árunum 1961-2000 var 1641 mm. Úrkoman eykstþegar komið er inn á fjöll og er þar
á bilinu 2000-3000 mm á ári.
Mikið lindavatn rennur til Skaftár af hraunasvæðum vestan við Lakagíga og á vetrum er það næstum eina
vatnið í Skaftá. Nokkuð rennsli er einnig í kvíslum á Fremri Eyrum og við Laufbalavatn austan Lakagíga.
Grunnvatnsstraumar frá Vonarskarði og suður um Tungnaáröræfi eru voldugir. Talsvert rennur um
hraunin beint í Þórisvatn og stór hluti kemur upp í Veiðivötnum. Fjölmargar lindir renna í Tungnaá; þær
helstu eru Lónakvísl og Faxakvíslar úr austri, Vatnakvísl (úr Veiðivötnum) úr norðri, svo og Blautakvísl
sem rennur beint í Krókslón Sigölduvirkjunar. Mikið lindavatn kemur í ána nærri Jökulheimum á báðum
bökkum ár svo nokkuð sé nefnt. Í Grímsvatnaöskjunni eru Grímsvötn, eitt afkastamesta jarðhitasvæði
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landsins, ef ekki það allra afkastamesta, hulin jökulís. Úr þeim hljóp reglulega til austurs, en um
Gjálpargos 1996 varð breyting á því. Eftir það hefur vatn lekið fram þessa sömu leið.
Í Hamarskrika eru jökullón. Þá er eitt stærsta jökullón landsins, Grænalón, stíflað uppi af jöklinum undir
Grænafjalli við Skeiðarárjökul, í landi Núpsstaðar, rétt utan þjóðgarðsmarka. Austurendi Langasjávar, eins
stærsta stöðuvatns landsins, liggur upp undir Tungnaárjökul. Langisjór var í beinum tengslum við jökulinn
fram um 1965 en þá hætti vesturkvísl Skaftár að renna beint í stöðuvatnið og fer nú austur fyrir Fögrufjöll
án viðkomu í Langasjó. Eftir það er eina vatnið sem í Langasjó rennur úrkoma og lítilsháttar í læk á
norðanverðri vesturströnd vatnsins.
Hafa ber í huga að Vatnajökull er mikilvægt vatnsforðabúr og að mengun á jöklinum skilar sér með
tímanum á láglendi. Vatnakerfin eru ómenguð að því að best er vitað.

Framtíðarsýn
Mikilvægt er að rannsaka vatnafar alls svæðisins og ljúka gerð nákvæms vatnafarskorts fyrir það.
Gerður hefur verið samningur við Jöklarannsóknafélag Íslands (JÖRFÍ) um miðlun upplýsinga til
þjóðgarðsins með það að markmiði að koma upplýsingum um hreyfingar jökla á framfæri við
almenning, til dæmis á upplýsingatorgi við aðkomuleið að jöklinum. Gæti einnig verið staðsett við
rannsóknarstöð JÖRFÍ í Jökulheimum, og við aðkomuleiðir á öðrum svæðum
Vatnajökulsþjóðgarðs.

6.6. Lífríki
Rannsóknir á lífríki vestursvæðis eru mislangt á veg komnar. Á árunum 2000 – 2001 gerði
Náttúrufræðistofnun rannsóknir á gróðurfari, fuglum og smádýrum á efri hluta afréttar Skaftártungu og
Síðumanna (m.a. við Laka) í tengslum við flokkun og rannsóknir á íslenskum vistgerðum.
Náttúrufræðistofnun stóð einnig fyrir rannsóknum á gróðurfari og fuglalífi á háhitasvæðinu í Vonarskarði
sumarið 2007. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á dýralífi á svæðinu vestan við Vatnajökul en rannsókn á
vistgerðum ásamt fiskirannsóknum Veiðimálastofnunar í ám og vötnum eru líklega viðamestu
dýralífsrannsóknirnar sem gerðar hafa verið á svæðinu.
Syðri hluti vestursvæðisins er nokkuð vel gróinn og einkennist af víðáttumiklum mosagróðri sem er
tilkominn vegna mikillar úrkomu og gegndræpni berggrunnsins. Þegar norðar dregur og nær jöklinum
minnkar gróðurinn og sandar, hraun og lítt grónir melar verða ríkjandi. Auðnir einkenna svæðið vestan og
norðan við Tungnaá, þar er að mestu að finna lítt eða ógróna sanda, mela og hraun innan um grýtt
fjalllendi og jökulurðir. Samfellda gróðurþekju er einkum að finna suðvestan við Tungnafellsjökul; í Nýjadal
og Tómasarhaga.
Efri hluti Síðumannaafréttar einkennist af mosagrónu Skaftáreldahrauni og Lakagígaröðinni. Þar er þó
einnig að finna víðáttumikil ógróin og sandorpin hraun og næst jöklinum er talsvert af lítt eða ógrónum
leirum, vikrum, melum og jökulurðum.
Útbreiðsla háplantna hefur verið skráð á öllu svæðinu, byggð á 10 x 10 km reitakerfi sem
Náttúrufræðistofnun Íslands notar við slíka skráningu um allt land. Innan marka vestursvæðis
Vatnajökulsþjóðgarðs er svæðið í kringum Tungnafellsjökul lang ríkast af sjaldgæfum háplöntutegundum,
auk þess að vera almennt nokkuð tegundaauðugt hvað háplöntur varðar. Sjaldgæfar háplöntutegundir
vaxa á aðeins tveimur öðrum stöðum innan vestursvæðisins eða í næsta nágrenni þess, þ.e. við Ljósufjöll
og Blágil.
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Þau svæði sem einkum skera sig úr hvað tegundaauðgi og fágæti mosategunda og fléttutegunda varðar
eru Lakagígasvæðið og Tungnafellsjökull, Lakagígasvæðið einkennist enn fremur af hinni sjaldgæfu
vistgerð breiskjuhraunavist.
Á svæðinu vestan við Vatnajökul hafa fundist a.m.k. tólf tegundir fugla á válista og eru a.m.k. sjö þeirra
árvissar varptegundir. Á afrétti Síðumanna verpa eða halda til nokkrar tegundir fugla er teljast til
ábyrgðartegunda en engin þeirra verpir þó þar í svo ríkum mæli að það teljist hafa umtalsverða þýðingu
fyrir viðkomandi stofn.
Fuglalíf var rannsakað á Síðumannafrétti á árunum 2000-2001 og er það nánast eina rannsóknin sem
gerð hefur verið á fuglalífi á því svæði. Alls hefur verið skráð 21 tegund fugla á athugunarsvæðinu við
Laka, þar af 18 sem eru staðfestir varpfuglar en þrír líklegir varpfuglar. Líklegt er að fleiri tegundir verpi á
svæðinu þar sem það hefur lítið verið kannað.
Fuglalíf hefur lítið verið rannsakað á nyrsta hluta svæðisins nema á háhitasvæðunum í Vonarskarði og
Köldukvíslarbotnum en þar er þekkingin á fuglalífi samt sem áður ekki mikil. Ekkert er vitað um fuglalíf í
Tómasarhaga.
Mjög takmarkaðar rannsóknir hafa verið gerðar á smádýralífi á svæðinu vestan við Vatnajökul. Þær
rannsóknir sem hafa farið fram benda þó til þess að smádýralíf sé frekar snautt miðað við önnur svæði.
Þrjá tegundir smádýra, sem talist geta sjaldgæfar á landsvísu, finnast í breiskjuhraunavistinni við Laka.
Lítið er vitað um útbreiðslu og stofnstærðir refa og minka á vestursvæðinu. Minkur hefur sést við
Lakagíga.
Urriði var einráður í Tungnaá og aðliggjandi vötnum fram á sjöunda áratuginn þegar bleikju var sleppt í
vötn sem tengjast Tungnaá og gengt er í. Í Lambavatni við Laka finnst bleikja sem sennilega var sleppt í
það.
Gæsaveiðar hafa verið stundaðar í einhverjum mæli á Lakasvæðinu. Innan þjóðgarðsins eru veiðar á
fuglum einungis heimilar á svæðum þar sem hefðbundin landnýting er heimil skv. 26. gr. reglugerðar um
Vatnajökulsþjóðgarð. Um veiðarnar gilda ákvæði laga nr. 64/1994 um vernd friðun og veiðar á villtum
fuglum og villtum spendýrum og reglugerða sem á þeim byggja.
Markviss verndun lífríkis byggir á góðri þekkingu sem fæst með rannsóknum og vöktunum. Upplýsingar
um lífríki vestursvæðisVatnajökulsþjóðgarðs eru blettóttar, misgóðar og margar hverjar komnar nokkuð til
ára sinna. Verndaraðgerðir miðast við þá þekkingu sem er til staðar en byggja jafnframt á
varúðarsjónarmiðum þar sem þekkingu skortir. Í reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð segir að óheimilt sé
að valda spjöllum á lífríki svæðisins en meira þarf að koma til. Umferð gesta og einstakar framkvæmdir
geta haft neikvæð áhrif á lífríki og verndaraðgerðir eiga að lágmarka þau áhrif.
Virk landmótun svæðisins og jarðfræðileg fjölbreytni þess skapa skilyrði fyrir mismunandi búsvæði og
stöðuga þróun lífríkis. Á móti kemur að landið er ungt á jarðsögulega vísu.
Til að tryggja viðgang náttúrulegra þróunarferla er mikilvægt að:
Afla frekari vitneskju um lífríki svæðisins.
Koma í veg fyrir erfðamengun fiska af völdum seiðasleppinga.
Beita varúðarsjónarmiðum við alla stjórnun þjóðgarðsins, mannvirkjagerð og aðrar framkvæmdir.
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Framtíðarsýn
Lífverur og vistkerfi innan þjóðgarðsins fá að þróast eftir eigin lögmálum.
Gerð verði ítarleg útbreiðslukort fyrir gróður, villt dýr og fugla.
Sérstök áhersla verði lögð á rannsóknir á fléttum, sveppum og mosa, svo og á vistgerðir á
svæðinu og gróðurframvindu.
Rannsaka verður lífríki og gróðurframvindu á Pálsfjalli, Kerlingu í Tungnaárjökli og öðrum
jökulskerjum á vestursvæðinu.
Greind verði þau svæði þar sem umferð gesta gæti haft áhrif á gróður og dýralíf, t.d. varp fugla,
og umferð takmörkul/stýrt í samræmi við það.
Helstu markmið og aðgerðir
a. Vernda gróður Lakagígasvæðis, í Vonarskarði, Tómasarhaga og annars staðar á vestursvæði
Auðnir einkenna svæðið vestan og norðan við Tungnaá, þar er að mestu að finna lítt eða ógróna sanda,
mela og hraun innan um grýtt fjalllendi og jökulurðir. Samfellda gróðurþekju er einkum að finna suðvestan
við Tungnafellsjökul; í Nýjadal og Tómasarhaga. Í Vonarskarði er viðkvæmur hálendisgróður í Snapadal
og við hverasvæði vestan til í skarðinu.Vaxtartími gróðurs á hálendinu er stuttur og gróður viðkvæmur fyrir
umferð, jafnvel mjög lítilli en oft eru þessar gróðurvinjar ákjósanlegur áningastaður gesta, meðal annars
vegna vatnsöflunar. Þá eru gróðurvinjarnar einnig mikilvæg búsvæði annarra lífvera.
Þau svæði sem einkum skera sig úr hvað tegundaauðgi og fágæti mosategunda og fléttutegunda varðar
eru Tungnafellsjökull og Vonarskarð, Lakagígasvæðið einkennist enn fremur af hinni sjaldgæfu vistgerð
breiskjuhraunavist.
Til að vernda viðkvæman hálendisgróður vinjanna þarf að:
Stýra allri umferð um lindasvæðin með góðum leiðum og skýrum merkingum.
Loka leiðum þar sem hætta er á skemmdum og koma í veg fyrir utanvegaakstur.
Banna tjöldun / gistingu í gróðurvinjum.
Fylgjast verður með náttúrulegri framvindu gróðurlenda og dreifingu tegunda.
Koma í veg fyrir að framandi ágengar tegundir nái fótfestu og breiðist út innan svæðisins, sjá
kafla 6.6.
b. Að tryggja verndun sjaldgæfra plöntutegunda og búsvæða þeirra.
Á svæðinu öllu hafa fundist10 sjaldgæfar háplöntutegundir, 4 sjaldgæfar mosategundir og 7 sjaldgæfar
fléttutegundir en upplýsingar eru gloppóttar svo líklegt er að fleiri sjaldgæfar tegundir eigi eftir að finnast
og fundarstaðir að verða fleiri. Í töflum 2-4 í viðauka 8 má sjá hverjar þessara tegunda eru friðlýstar,
hverjar eru á válista og hverjar er lagt til að verði friðlýstar í tillögum að Náttúruverndaráætlun 2009-2013.
Til að tryggja verndun tegundanna og búsvæða þeirra þarf að:
Kanna útbreiðslu þeirra, hnitsetja, kortleggja og vakta.
Koma í veg fyrir að búsvæði þeirra skerðist af völdum umferðar.
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Mynd 6.3. Staðsetning sjaldgæfra plöntutegunda á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs (kort væntanlegt).
c. Að tryggja verndun sjaldgæfra fuglategunda og búsvæða þeirra.
Á svæðinu vestan við Vatnajökul hafa fundist a.m.k. tólf tegundir fugla á válista og eru a.m.k. sjö þeirra
árvissar varptegundir. Á afrétti Síðumanna verpa eða halda til nokkrar tegundir fugla er teljast til
ábyrgðartegunda en engin þeirra verpir þó þar í svo ríkum mæli að það teljist hafa umtalsverða þýðingu
fyrir viðkomandi stofn. Alls hefur verið skráð 21 tegund fugla á athugunarsvæðinu við Laka, þar af 18 sem
eru staðfestir varpfuglar en þrír líklegir varpfuglar. Líklegt er að fleiri tegundir verpi á svæðinu þar sem
það hefur lítið verið kannað.
Fuglalíf hefur lítið verið rannsakað á nyrsta hluta svæðisins nema á háhitasvæðunum í Vonarskarði og
Köldukvíslarbotnum en þar er þekkingin á fuglalífi samt sem áður ekki mikil. Ekkert er vitað um fuglalíf í
Tómasarhaga.
Til að tryggja verndun sjaldgæfra fuglategunda og búsvæða þeirra þarf að:
Kanna útbreiðslu þeirra, kortleggja og vakta.
Koma í veg fyrir að búsvæði þeirra skerðist af völdum umferðar eða framkvæmda.
Í reglugerð nr. 252/1996 eru ákvæði sem hægt er að beita ef aðgerða er þörf.
d. Að vernda lífríki votlendissvæða.
Lífríki votlendissvæða á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er lítt þekkt og áhrif gesta á svæðin og lífríki
þeirra eru ekkert könnuð. Samkvæmt 37. gr. laga um náttúruvernd njóta stöðuvötn og tjarnir sem eru
2
1000 m eða stærri og mýrar og flóar sem eru 3 ha eða stærri sérstakrar verndar. Á hrjóstrugu og þurru
hálendinu vestan Vatnajökuls ættu öll vötn að njóta sérstakrar verndar og að jafnaði ættu hálendisvötn að
hafa meira verndargildi en vötn á láglendi vegna mikilvægis þeirra í stærra samhengi. Til að vernda lífríki
votlendissvæða þarf að:
Afla frekari vitneskju um lífríki vatnanna, vatnasvið, grunnvatn og rennslisleiðir.
Stýra umferð gesta frá votlendissvæðum með viðkvæmu dýralífi (í tíma og/eða rúmi) og huga
sérstaklega að varpsvæðum votlendisfugla og riðasvæðum bleikju. Stýra umferð gesta frá
votlendissvæðum með viðkvæmu gróðurfari.
Halda mink niðri á votlendissvæðum.
Koma í veg fyrir mengun vatna af völdum einstakra framkvæmda og umferðar.
Tryggja að sportveiðar, á þeim svæðum þar sem þær eru leyfðar, séu sjálfbærar.
e. Að auka gildi lífríkis svæðisins til útivistar og fræðslu.
Fjölbreytt og sérstætt lífríki laðar að sér gesti og mikilvægt er að veita gestum tækifæri til að njóta þess án
þess að lífríkið beri skaða af. Aukin þekking á náttúrulegum ferlum og sérstöðu lífríkis eykur virðingu
gesta á náttúrunni og skapar tengsl milli gesta og umhverfis, tengsl sem eru nauðsynleg til að tryggja
verndun svæðanna. Á svæðinu þarf bæði að vera góð aðstaða til náttúruskoðunar sem og markviss
fræðsla um lífríki svæðisins og sérstöðu þess. Eftirfarandi tækifæri er mögulegt að nota, ásamt mörgum
fleirum:
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Fræðsla um áhrif hnattrænna loftlagsbreytinga á lífríki; plöntur og dýralíf.
Fræðsla um landnám lífs í kjölfar hops jökla.
Fræðsla um lífríki hálendisvinja og mikilvægi þeirra fyrir gróður og fuglalíf hálendisins.
Fræðsla um vatnafar
Fræðsla um búskap jökla, og gróður/líf framvindu á jökulskerjum

6.7. 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.
elstu markmið og aðgerðir:
a. Að stuðla að sjálfbærri nýtingu innan Vatnajökulsþjóðgarðs.
Ofbeit, skógarhögg, eldgos og kólnandi veðurfar eru talin hafa átt stærstan þátt í gróðureyðingu landsins.
Hálendið vestanVatnajökulsþjóðgarðs er gróðursnautt, þar er rof yfirleitt mikið eða mjög mikið, beit er
nánast engin nema við Lakagíga. Fyrir utan ferðaþjónustu og útivist er hefðbundin landnotkun heimil
rétthöfum á takmörkuðum svæðum hálendisins, s.s. búfjárbeit, eggjataka og veiðar á fiski og fugli. Til að
útivist og ferðaþjónusta verði sjálfbær þarf að:
Útbúa leiðbeiningar fyrir ferðaþjónustuaðila um sjálfbæra ferðaþjónustu.
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. Alaskalúpínu er að finna í litlum mæli við skála Jöklarannsóknarfélags
Íslands í Jökulheimum. Fram á síðustu ár hefur hún líklega ekki þroskað fræ, en með hlýnandi veðurfari
má gera ráð fyrir breytingu þar á. Mikilvægt er að uppræta lúpínuna áður en hún fer að dreifa úr sér.
Alaskalúpínu er einnig að finna á tveimur stöðum á grannsvæði þjóðgarðsins. Hana mun einnig þurfa að
uppræta, enda er slíkt í samræmi við drög að aðgerðaráætlun um upprætingu lúpínu og annara ágengra
tegunda ofan 500 metra hæðarlínu sem nýlega hafa verið lögð að drög að á vegum stofnana
Umhverfisráðuneytisins.Útbreiðsla alaskalúpínunnar í Skaftafelli ætti að vera öðrum svæðum
þjóðgarðsins viðvörun. Á öllu vestursvæðiVatnajökulsþjóðgarðs ætti að vera hægt að koma í veg fyrir
59

Háskólasetrið á Hornafirði
Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs
maí 2010
Drög að tillögum fyrir vestursvæði
____________________________________________________________________________________
innflutning og dreifingu ágengra framandi tegunda með reglubundnu stöðumati, vöktun og samráði við þá
aðila sem bera ábyrgð á dreifingu slíkra tegunda. Á þeim þremur stöðum sem lúpínu er að finna á
vestursvæðinu er sérstakra aðgerða þörf en í 21. gr. reglugerðar um þjóðgarðinn segir:
„Hafi vistkerfi eða búsvæði laskast eða rýrnað svo að áhrif hefur á líffræðilega fjölbreytni skal gera
framkvæmdaáætlun um úrbætur og endurheimt vistkerfa sé það talið mögulegt. Áætlunin skal
vera hluti af verndaráætlun fyrir viðkomandi svæði, endurspegla verndarmarkmið þjóðgarðsins og
verndarflokk viðkomandi svæðis“
Full ástæða er til að gera framkvæmdaáætlun um eyðingu alaskalúpínu sem ógnar líffræðilegum
fjölbreytileikaá þessum stöðum. Það krefst fyrst eftirfarandi aðgerða:
Unnið verði eftir aðgerðaáætlun um útrýmingu lúpínu innan og á jöðrum þjóðgarðsins, svo og
vöktunaráætlun.
Nákvæm kortlagning á útbreiðslu alaskalúpínu á vestursvæði og á jaðarsvæðum hanns.
Fylgjast þarf náið og reglulega með árangri aðgerðaráætlunar um upprætingu lúpínu.
Greining á gróðurfari og ástandi gróðurs í nágrenni lúpínubreiða til að meta áherslur og
forgangsröðun aðgerða.
Upplýsingaöflun um aldur sáninga og dreifingu til að þekkja betur útbreiðslu lúpínunnar.
Jafnframt skal Landgræðsla ríkisins nota aðrar landgræðsluplöntur en lúpínu og sambærilegra
ágengra tegunda á jaðarsvæðum þjóðgarðsins.
c. Að halda mink niðri í þjóðgarðinum.
Minkurinn er framandi ágeng tegund sem veiddur er innan þjóðgarðsins (sjá kafla 6.5). Minkurinn var
fluttur til Íslands á 20. öldinni til ræktunar fyrir skinnaframleiðslu. Hann slapp fljótt út og náði að
breiðast út um allt land. Minkur breiddist um landið frá suðvesturhorni landsins og norður fyrir og
endaði landnámi sitt á Suðausturlandi.
Minkaveiðar 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.
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.Gerð verði rannsóknaráætlun.
Veiðimenn fari að öðrum reglum sem gilda á svæðinu varðandi umfeð og umgengni.

6.8. Loft- og vatnsgæði
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.
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Mengunarhætta getur helst orðið af völdum olíuleka frá farartækjum, notkun leysiefna, t.d. málningarefna,
notkun sterkra hreinlætisefna eða röskun vegna mannvirkjagerðar við vötn og ár. Til að fyrirbyggja
mengun þarf að:
Gera umhverfisstefnu fyrir þjóðgarðinn og fræða gesti, starfsmenn og ferðaþjónustuaðila (sjá
kafla 9.7.).
Fylgjast með ástandi yfirborðsvatns á þjónustusvæðum og þekktum áningastöðum, t.d. við
tjaldsvæði, skála og gönguskála og gera viðeigandi ráðstafanir ef vart verður mengunar.
Krefja rekstraraðila innan þjóðgarðsins um að þeir hafi umhverfisstefnu.
Mynd 6.4. Vatnafarsflokkun á vestursvæði (kort væntanlegt).
b. Að öll vatnsból og frágangur þeirra fylgi lögum og reglum og sé gerður í samráði við
heilbrigðisfulltrúa.
Vatnsból fyrir neysluvatn eru á nokkrum stöðum innan svæðisins, í Nýjadal fyrir skála og tjaldsvæði og við
Tjarnargíg í Lakagígum fyrir snyrtihús og neyslu ferðamanna. Þörf er á að:
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.
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. Þörf er á að:
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 skal hvetja gesti og ferðaskrifstofur til að taka upp „Leave No
Trace“ kerfið við meðhöndlun úrgangs og umgengi á afskekktum svæðum þjóðgarðsins. Vestursvæðið
allt er hálendissvæði og flokkast því sem afskekkt.
e. Að dregið verði úr umferð einkabíla og hvatt til aukinna almenningssamgangna. Mengun af
völdum útblásturs bifreiða mæld á fjölmennum áningastöðum.
Þjóðgarðurinn ætti að hvetja til aukinna almenningssamgangna um svæðið. Almenningssamgöngur draga
úr umferð einkabíla og minnka kröfur um stærri bílastæði á viðkvæmum áningastöðum.
Almenningssamgöngur geta líka stuðlað að atvinnu heimamanna með því að flytja fólk inn á hálendið í
stað þess að það aki þangað sjálft á misvel útbúnum bílum. Engar mengunarmælingar hafa verið gerðar
á útblæstri innan þjóðgarðsins en áhugavert væri að skoða slíkt á fjölförnum stöðum eins við Laka og í
Nýjadal. Fléttur taka vel í sig mengunarefni og gætu verið mælikvarði á slíkt.
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f. 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.

6.9. Landeyðing og endurheimt vistkerfa
Hnignun vistkerfa vegna jarðvegseyðingar ógnar líffræðilegum fjölbreytileika. Á svæðinu vestan
Vatnajökuls eru sandflæmi og melar. Jökulár bera með sér mikinn aur, hlaða honum undir sig og flæmast
um aura.Þar eru Jökulárnar Sveðja og Sylgja norðantil á vestursvæði afkastamiklar. Rofmáttur ánna
ræðst af vatns- og aurmagni og ef spár um hlýnandi loftslag (sjá kafla 6.10) ganga eftir mun rofmáttur
þeirra aukast talsvert á komandi áratugum.
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að aur, melar og gjallsvæði verði látin ósnert af uppgræðsluaðgerðum.
b. Að allar uppgræðsluaðgerðir á jaðarsvæðum fylgi reglum og taki mið af sérstöðu náttúru
svæðisins.
Uppgræðsluaðgerðir breyta ásýnd landsins og allar slíkar aðgerðir innan þjóðgarðs og á nálægum
jaðarsvæðum skulu taka mið af reglum svæðisins, vera vel ígrundaðar, taka mið af sérstöðu náttúru og
verndun líffræðilegrar fjölbreytni.
Mynd 6.5. Jarðvegsflokkun á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs (kort væntanlegt).

6.10. Áhrif hnattrænna loftslagsbreytinga
Áhrif hnattrænna loftlagsbreytinga munu á komandi áratugum hafa margvísleg áhrif á friðlýst svæði um
allan heim og valda breytingum sem margar hverjar eru ófyrirsjáanlegar. Ákvarðanir um skipulag og
stjórnun svæðanna verða því að byggja á sveigjanleika. Styrkur stórra friðlýstra svæða gagnvart
breytingunum felst í meiri sveigjanleika þar sem stór svæði varðveita heildstæð vistkerfi og fjölbreytt
búsvæði og eru því líklegri til að varðveita áfram mikinn líffræðilegan fjölbreytileika þrátt fyrir hlýnandi
loftslag.
Vatnajökulsþjóðgarður er stór en hann er einnig að stórum hluta jökull. Áhrif hlýnandi loftslags á jökulinn
og næsta umhverfi hans munu líklega valda hraðari breytingum á svæðinu en við höfum séð hingað til og
þeim breytingum verður vart stjórnað. Líkön og útreikningar gera ráð fyrir að Vatnajökull sé mjög
viðkvæmur fyrir smávægilegum og varanlegum loftslags – og hitabreytingum en jökulinn er þíðjökull sem
geymir stærsta hluta massans í lítilli hæð yfir sjávarmáli. Miðað við að lofthiti aukist að meðaltali um 2°C á
öld má gera ráð fyrir að rúmmál jökulsins minnki umtalsvert. Spáð er að einstaka skriðjöklar muni hopa
mikið og verður hopið mest á skriðjöklum sunnan Vatnajökulsá meðan skriðjöklar norðan Vatnajökuls eins
og Dyngjujökull virðast þola aukningu loftlagshita betur. Má rekja það þol til aukinnar fjarlægðar
Dyngjujökuls frá hlýrri ströndinni, meiri hæð yfir sjávarmáli og nálægðar hans við Bárðarbungu sem liggur
hátt yfir sjávarmáli. Við hop skriðjökla mun jaðarlónum við jökulinn fjölga.
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Mynd 6.6. Sviðsmynd um breytingar hitastigs og úrkomu á 21. öld.
Því er spáð að afrennsli frá jöklum muni aukast um allt að 25% eftir 130 ár. Þá munu afrennslisleiðir vatns
frá jöklinum líklega breytast sem á móti getur haft áhrif á jökulhlaup og rennsli jökuláa, einkum við jökulinn
sunnanverðan. Leysingavatn frá jökli mun aukast verulega og almennt mun afrennsli frá jöklum aukast
mjög á fyrri hluta 21. aldar en síðan minnka þegar þeir fara að rýrna verulega. Aurburður og þar með
rofmáttur ánna mun að sama skapi aukast með auknu rennsli en síðan minnka.
Þegar jöklar hopa og rýrna verður verulegt landris sem eykur framleiðslu kviku og líkur verða á fleiri og
stærri eldgosum undir Vatnajökli. Við það aukast líkur á jökulhlaupum sem einnig geta orðið þegar
jökulstífluð- og jaðarlón tæmast. Á móti kemur að jökulhlaupum fækkar við hop og þynningu jökla. Landris
mun hinsvegar minnka með aukinni fjarlægð frá jöklinum og minnkun fargsins getur jafnvel valdið
staðbundnu landsigi fjær jöklinum.
Áhrif hlýnandi loftslags mun einnig gæta á gróður og dýralíf. Framleiðni gróðurs verður líklega meiri,
blómgunartími plantna mun breytast, vaxtarskilyrði birkis munu batna og skógarmörk færast ofar á meðan
útbreiðsla annarra tegunda mun hugsanlega minnka. Með aukinni framleiðni gróðurs mun skordýralíf
aukast og fleiri tegundir berast til Íslands vegna hækkandi hitastigs. Fjöldi og útbreiðsla fuglategunda mun
einnig breytast þar sem búsvæði þeirra verða fyrir áhrifum og þær tegundir sem eru hér á syðstu mörkum
landfræðilegrar útbreiðslu munu líklega færa sig norðar.
Til að koma til móts við þessar miklu breytingar verður stjórnun Vatnajökulsþjóðgarðs að byggja á
sveigjanleika sem byggir á bestu þekkingu hverju sinni. Sveigjanleikinn getur snúið að mismunandi
ferðaleiðum gesta um og kringum jökulinn ásamt öryggissjónarmiðum. Sveigjanleikinn getur fólgist í því
að nýta þau tækifæri sem skapast þegar nýtt landslag verður til við jökuljaðar. Vatnajökulsþjóðgarður á
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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.

Mynd 6.7. Niðurstöður reiknilíkana af afkomu og hreyfingu Langjökuls (L), Hofsjökuls (H) og suðurVatnajökuls (V).

6.11. Rannsóknir og vöktun
Markviss verndun á náttúru svæðisins skal byggja 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. Niðurstöðum allra rannsókna í þjóðgarðinum á að koma
fyrir í einum gagnabanka sem síðan yrði aðgengilegur lærðum sem leiknum. Á vestursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs eru þekkingargloppur varðandi náttúru svæðisins sem mikilvægt er að bæta inn í.
64

Háskólasetrið á Hornafirði
Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs
maí 2010
Drög að tillögum fyrir vestursvæði
____________________________________________________________________________________
Sérstaklega þarf að kortleggja jarðfræði svæðisins og einstakar jarðmyndanir. Því sérstaða
Vatnajökulsþjóðgarðs er ekki síst fólgin í jarðfræði svæðisins og fjölbreyttum jarðmyndunum. Í töflu 6.1.
eru listuð upp áhersluatriði varðandi rannsóknir og vöktun á náttúru svæðisins.
Tafla 6.1. Áhersluatriði í rannsóknum og vöktun svæðisins.
Rannsóknasvið

Helstu aðgerðir

Landslag

Gera þarf heildstætt mat á landslagi og kortleggja landslagsh
þjóðgarðsins.
Vantar nákvæmari berggrunnskort af vestursvæði Vatnajök
Vantar nákvæmari kortlagningu á eldvörpum, hraunum, útb
rennslisleiðum hrauna á Tungnaáröræfum.

Jarðfræði

Berggrunnur

Jarðgrunnur, laus jarðlög

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

Vatnafar

Steindir

Vatnafarsflokkun er til. Vatnafarskort vantar
af nánast öllu vestursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs.
Fyrir liggja ítarlegar rannsóknir á jöklum.
Mikilvægt er að þeim sé haldið áfram.
Vantar kortlagningu.

Steingervingar

Vantar kortlagningu.

Plöntur

Háplöntur

Fléttur

Gróðurkort

Gera þarf ítarlegri úttekt á fléttum á
norðanverðu vestursvæði og heildstæða úttekt á
hálendinu öllu. Vakta þarf sjaldgæfar
fléttutegundir og búsvæði þeirra og fylgjast með
ástandi gróðurs í hálendisvinjum. Koma upp
gagnabanka.
Gera þarf ítarlegri úttekt á mosum á
norðanverðu vestursvæði og heildstæða
úttekt á hálendinu öllu. Vakta þarf sjaldgæfar
mosategundir og búsvæði þeirra og fylgjast
með ástandi gróðurs á hálendisvinjum. Koma
upp gagnabanka.
Sjá stöðu á mynd 11 í viðauka 8 .

Vistgerðarkort

Sjá stöðu á mynd 12 í viðauka 8.

Jöklar

Mosar

Gera þarf heildstæða úttekt á hálendinu og koma upp ranns
Vakta þarf sjaldgæfar plöntur og búsvæði þeirra og fylgjast
gróðurs á hálendisvinjum. Koma upp gagnabanka.

Sveppir

Gera þarf ítarlega úttekt á sveppum á hálendinu öllu. Kom
gagnabanka.
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Spendýr
Gera þarf frekari úttekt á refagrenjum innan þjóðgarðsins, f
viðkomu refanna og ferðum. Skrá þarf og kortleggja alla ve
veiðistaði refa og minka innan þjóðgarðsins. Koma upp gag

Fuglar

Smádýr á landi
Fiskar
Ferskvatnsdýr

Líffræðilegur fjölbreytileiki

Gera þarf heildstæða úttekt á útbreiðslu
fuglategunda svæðisins og kanna sérstaklega
útbreiðslu sjaldgæfra tegunda, kortleggja þær
og vakta. Kanna þarf einnig útbreiðslu
ábyrgðartegunda, kortleggja þær og vakta.
Fylgjast þarf með áhrifum eggjatöku og
umferðar á varp og útungunartíma
heiðagæsa.Koma á vöktun á sjaldgæfum
tegundum á vestursvæði Koma upp
gagnabanka.
Gera þarf heildstæða úttekt á öllu svæðinu og
koma upp vöktun á fleiri stöðum. Koma upp
gagnabanka.
Gera heildstæðari úttekt á fiski í vötnum og
ám á svæðinu. Fylgjast með til langs tíma.
Koma upp gagnabanka.
Gera þarf heildstæðari úttektir á lífríki
votlendis á svæðinu en það er mjög lítið
þekkt. Skoða bæði tjarnir og vötn, gera
samanburð og fylgjast með völdum tjörnum
til lengri tíma. Koma upp gagnabanka.
Gróðurfar
Kortleggja þarf framandi ágengar tegundir á vestursvæði og
um útrýmingu þeirra svo og vöktun vaxtarstaða.

Áhrif hnattrænna loftslags- breytinga

Jarðfræði og jarðmyndanir

Gróðurfar

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

Koma þarf upp mælistöðvum til að vakta ástand og líffræði
á afréttum innan þjóðgarðsins.
Fylgjast þar með áhrifum hlýnandi loftslags á landmótun sv
jarðmyndanir og landslag.
Koma upp gagnabanka.

Fylgjast þarf með landnámi gróðurs á
svæðum sem koma undan jöklinum.

Dýralíf

Koma upp gagnabanka.
Fylgjast þarf með áhrifum hlýnandi loftslags á
útbreiðslu, varp og fjölda
fuglategunda.Fylgjast þarf með áhrifum
hlýnandi loftslangs á útbreiðslu smádýralífs,
fjölda tegunda og landnáms lífs í kjölfar hops
jökla..
Koma upp gagnabanka.
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7. Menningarminjar
7.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Eitt af yfirlýstum markmiðum Vatnajökulþjóðgarðs er að vernda menningarminjar, eins og fram kemur
bæði í lögum og reglugerð um garðinn. Menningarminjar geta verið að margvíslegum toga, t.d.
búsetuminjar, eyðibýli, forn bæjarstæði, kirkjugarðar, grafreitir, bænhús, samgönguminjar, svo og minjar
sem tengjast landbúnaði, sjósókn eða öðrum atvinnuvegum. Til menningarminja mætti einnig telja
þjóðsögur og sagnir.
Hið hrjóstruga og afskekkta eldfjallaland, sem einkennandi er fyrir vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, var
öldum saman lítt kunnugt og jafnvel óþekkt með öllu. Inn á gróðurlaus öræfi átti enginn erindi lengi vel og
því er fátt um menningarminjar á svæðinu. Landnáma segir frá búferlaflutningum Bárðar landnámsmanns
í Bárðardal, suður svokallaða Bárðargötu að Núpum í Fljótshverfi, en það var fyrst á nítjándu öld að menn
tóku að kanna öræfin með skipulegum hætti og þegar á tuttugustu öldina leið hófu þeir fara þangað sér til
skemmtunar.
Engar skráðar fornleifar eru innan vestursvæðis þjóðgarðsins að því frátöldu að í Nýjadal er rétt sem
„virðist að miklu leyti vera náttúrlegt aðhald, mynduð úr sorfnum klöppum“, eins og segir í skýrslu
Fornleifastofnunar um minjarnar.
Við Jökulheima og norðan þeirra er að finna tvær merktar vörður, sem munu hafa verið notaðar sem
grunnpunktar í sporðamælingum Tungnaárjökuls uppúr miðri 20. öldinni. Út frá þeim var svo varðað í línu
við jökulinn, eftir því sem hann hopaði. Fleiri vörður hafa bæst við síðar, og þá sem vegamerki með
Bárðargötu að Vonarskarði.
Skráningu menningarminja á vestursvæðinu er ábótavant. Engin heildarskráning fornleifa hefur farið fram
í Skaftárhreppi en á stöku stað í byggð hafa farið fram fornleifaskráningar og jafnvel rannsóknir, gjarnan í
tengslum við framkvæmdir ýmiss konar. Í Ásahreppi/Rangárþingi ytra hafa fornleifar verið skráðar,
staðsettar með gps-hnitum og teiknaðar upp. Stefna Þingeyjarsveitar er að ljúka formlegri skráningu og
leggja mat á ástand og gildi friðlýstra fornleifa, en eftir því sem næst verður komist eru engar slíkar á þeim
hluta vestursvæðis þjóðgarðsins sem er innan marka Þingeyjarsveitar.
Engin gestamiðstöð er enn risin á vestursvæði þjóðgarðsins og því hefur fræðsluefni um menningarminjar
á vegum hans ekki verið útbúið. Í Kirkjubæjarstofu hafa frá árinu 2001 verið sýningar m.a. um
Skaftárelda; “Á slóðum Skaftárelda – eldfjall – maður – náttúra”. Í Hrauneyjum hefur einnig verið sýning
um fyrstu ferðir á bílum yfir Sprengisand. Nýlega var stofnað félagið Fótspor – félag um sögu og minjar í
Skaftárhreppi. Tilgangur þess er að stuðla að varðveislu menningarminja í Skaftárhreppi.
Ekki er talið að sérstakar hættur steðji að menningarminjum á vestursvæði þjóðgarðsins umfram það sem
gerist annars staðar á landinu, s.s. vegna veðrunar og ýmissar landnotkunar.
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Framtíðarsýn

Í þjóðgarðinum þarf að efla fræðslu um sögu, mannlíf og menningarminjar svæðisins og
stuðla að rannsóknum til að efla þekkingu á þessum þáttum.
Sterk áhrif eldvirkni á mannlífið á svæðinu, búsetu og samgöngur ætti að vera
áhersluatriði í verndun og miðlun minja og sagna í þjóðgarðinum.
Brýnt er að Fornleifavernd ríkisins geri heildstæða úttekt á menningarminjum á
vestursvæði þjóðgarðsins sem fyrst.
Mjög þarft er að taka saman yfirlit um þjóðsögur og sagnir sem eiga uppruna á því
landsvæði sem er innan marka Vatnajökulsþjóðgarðs eða tengjast því sterklega.
Þjóðgarðurinn, menningarstofnanir og ferðaþjónustufyrirtæki gætu án efa gert sér mat
úr sagnamenningu vestursvæðisins.

7.2. Landkönnun og ferðaleiðir
Ein hin óvistlegustu og víðáttumestu öræfi Íslands liggja vestan og sunnan undir Vatnajökli, frá Skeiðará
norður undir Þjórsá á Sprengisandi. Á þessu svæði eru eintómar grasleysur, roksandar, hraun og
fjallaklungur. Um þessi öræfi höfðu fáir farið og sums staðar enginn ...
Þannig ritar Þorvaldur Thoroddsen (1960, bls. 181–182) náttúrufræðingur í Ferðabók sinni þar sem hann
gefur yfirlit yfir vísindalegan árangur rannsóknarleiðangra sinna um landið. Það er ekki ofmælt að með
leiðöngrum Þorvaldar á níunda og tíunda áratugi 19. aldar hafi fyrst fengist allgóð vitneskja og yfirsýn um
staðhætti á hálendinu við vestan- og norðanverðan Vatnajökul. Þá fyrst var þetta landsvæði kortlagt af
sæmilegri nákvæmni eins og Íslandskort Þorvaldar frá 1901 sýnir.
Landnáma segir frá búferlaflutningum Bárðar landnámsmanns í Bárðardal suður svokallaða Bárðargötu
að Núpum í Fljótshverfi. Frásögnin er stutt og af henni er ómögulegt að fá nákvæma vitneskju um leiðina
en um Vonarskarð hefur hún legið og að líkindum norðan Langasjávar. Þá hafa jöklar verið langtum minni
og jökulár að sama skapi einnig. Engum sögum fer af því hvort Bárður og skyldulið hans áttu sér
sporgöngumenn fyrr á öldum en varla hafa þeir verið margir því leiðin er löng og víða ill yfirferðar. Björn
Gunnlaugsson landmælingamaður og aðstoðarmaður hans, Sigurður Gunnarsson síðar prestur á
Hallormsstað, voru fyrstir til að fara um Vonarskarð á seinni öldum, nánar tiltekið sumarið 1839. Fleiri
komu þangað þegar á leið öldina og þá tóku Bárðdælingar og Mývetningar að smala öræfin norður og
norðvestur af Vatnajökli en þar hafði ekki verið smalað áður, a.m.k. ekki svo menn vissu til. Þannig
komust menn að ýmsum leyndardómum hálendisins, t.d. Nýjadal sem Bárðdælingar könnuðu 1846 og
gáfu nafn. Samt voru þessar slóðir fremur fáfarnar fram undir miðja síðustu öld. Haraldur Matthíasson
menntaskólakennari, sem ásamt Kristínu Ólafsdóttur eiginkonu sinni, gerði ítarlega könnun á Bárðargötu
um 1960, telur að fyrst árið 1939 hafi menn komið á eða í það minnsta séð með eigin augum alla hluta
Bárðargötu. Haraldur og Kristín gáfu landinu mörg örnefni og lýstu leiðinni í Árbók Ferðafélags Íslands
1963 (Haraldur Matthíasson, 1963; Hjörleifur Guttormsson og Oddur Sigurðsson, 1997; Þorvaldur
Thoroddsen, 1958).
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Sumarið 1889 lögðu Þorvaldur Thoroddsen og fylgdarmenn hans leið sína frá Veiðivötnum inn með
Tungná (Tungnaá) að norðanverðu og inn í Tungnárbotna. „Öræfin og fjöllin við vesturrönd Vatnajökuls
hafa hingað til verið algjörlega ókunn byggðamönnum“, skrifaði Þorvaldur í Ferðabók sína og kvaðst hann
ekki vita til þess að nokkur maður hefði komið áður í Tungnárbotna (1959a).
Þorvaldur fór einnig inn á Síðumannaafrétt. Þar fór hann alla leið að upptökum Skaftár og Hverfisfljóts
áður en hann sneri til baka. Þar með þótti honum tilgangi fararinnar náð, þ.e.a.s. að fá „yfirlit yfir jarðfræði
og landfræði“ óbyggða Vestur-Skaftafellssýslu. „Þessi öræfi voru hinn seinasti stóri kafli, sem ég enn þá
átti eftir ókannaðan af hálendi Íslands“, ritaði Þorvaldur (1959b, bls. 97).
Á 20. öld bötnuðu samgöngur til afskekktra byggðarlaga og öræfakyrrðin rofnaði smám saman. Það var á
árunum milli stríða sem almenningur fór fyrir alvöru að ferðast um hálendi landsins með það fyrir augum
að njóta hinnar sérstæðu náttúru þess. Geir G. Zoëga forseti Ferðafélags Íslands kallaði þetta „nýtt
landnám, landnám óbyggðanna“ og rakti það m.a. til bættra samgangna (1938, formáli). Bílaöld var
gengin í garð og með ári hverju teygðu ökuslóðir sig lengra inn til landsins. Flestir lögðu land undir fót þar
sem slóðunum sleppti en aðrir lögðu mikið á sig til að brjótast lengra og lengra á mishentugum
farartækjum. Eftir seinni heimsstyrjöldina voru komnir til sögunnar mun öflugri bílar en áður þekktust og
þá opnaðist hver hálendisleiðin á fætur annarri.
Síðsumars 1933 var bíl ekið yfir Sprengisand í fyrsta skipti en það var ekki fyrr en eftir miðja öldina sem
slík ferðalög gátu talist algeng og þá helst á sumrin (Hallgrímur Jónasson, 1967). Í september 1950 var bíl
ekið í fyrsta skipti um Vonarskarð. Reyndar var um að ræða leiðangur Reykvíkinga á fjórum jeppum
norður skarðið og þaðan í Bárðardal. Þegar ferðin stóð sem hæst heyrðu leiðangursmenn í útvarpinu að
millilandaflugvélarinnar Geysis væri saknað og að leit stæði yfir. Nokkrum dögum síðar voru þeir fengnir til
að aðstoða við björgun áhafnar flugvélarinnar en þá hafði hún fundist á Bárðarbungu (Ásgeir Jónson,
1951). Björgunarleiðangrar í tengslum við flugslysið ásamt rannsóknarleiðöngrum inn á vestanverðan
Vatnajökul áttu stóran þátt í að auka leikni manna í að ferðast á bifreiðum og snjóbílum um þessar
afskekktu slóðir. Það var þó ekki fyrr en með umfangsmiklum virkjanaframkvæmdum á hálendi
Suðurlands á sjöunda og áttunda áratugnum sem kom greiðfær akvegur norður Sprengisand og í
Jökulheima (Hjörleifur Guttormsson og Oddur Sigurðsson, 1997).
Með vaxandi bílaumferð yfir Sprengisand þótti Ferðafélagi Íslands mál til komið að reisa skála nálægt
miðri leiðinni. Ráðist var í byggingu skálans sumarið 1967 og stendur hann við mynni Nýjadals (Gísli
Gestsson, 1968). Nú eru þar tveir skálar í eigu félagsins. Eins og fram kemur í næsta kafla byggði
Jöklarannsóknarfélag Íslands skála í Jökulheimum um miðjan sjötta áratuginn.

7.3. Jöklarannsóknir
Um miðja síðustu öld höfðu franskir vísindamenn mikinn áhuga á að fá vitneskju um þykkt Vatnajökuls.
Þessi áhugi tengdist rannsóknum þeirra á Grænlandsjökli og heimskautasvæðunum. Fyrirspurnir
Frakkanna vörpuðu ljósi á hve Íslendingar vissu sjálfir lítið um þennan stærsta jökul landsins þótt nokkrir
rannsóknarleiðangrar hefðu verið farnir inn á hann. Ber þar helst að nefna sænsk-íslenska leiðangurinn
sem kannaði samspil snjósöfnunar á hájöklinum og leysingar á skriðjöklum. Einnig hafði Jón Eyþórsson
veðurfræðingur staðið fyrir rannsóknum á framskriði og hopi skriðjökla frá árinu 1930. Þegar Frakkar
buðust til að aðstoða Íslendinga við að mæla þykkt Vatnajökuls árið 1950 þótti Jóni mál til komið að
stofna félag um rannsóknir á jöklum. Þetta varð kveikjan að stofnun Jöklarannsóknarfélags Íslands í
nóvember sama ár. Í mars árið eftir efndi félagið til rannsóknarleiðangurs á snjóbílum inn á Vatnajökul í
samvinnu við franska vísindamenn með það fyrir augum að mæla þykkt jökulsins og kanna landslag undir
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honum með þar til gerðum dýptarmælum, ekki ósvipað dýptarmælingum á sjó og vötnum (Hermann
Sveinbjörnsson, 1989; Jón Eyþórsson, 1960).
Fransk-íslenski leiðangurinn fór upp á Vatnajökul um Breiðamerkurjökul, þaðan hringferð um hájökulinn
og loks niður af honum aftur sömu leið og farið var upp. Fljótlega fóru menn að kanna möguleika á
aðkomuleiðum á vestanverðum Vatnajökli. Það var til mikilla bóta þegar ferðafrömuðurinn Guðmundur
Jónasson fann vað á Tungná skammt frá Veiðivötnum árið 1950, svokallað Hófsvað. Þar með komust
vísindamenn með mælitæki á snjóbílum inn í Tungnárbotna og upp Tungnárjökul. Þetta markaði upphaf
árlegra rannsóknarleiðangra inn á Vatnajökul. Aðstaða til rannsókna batnaði enn frekar þegar
Jöklarannsóknarfélagið reisti skála í Jökulheimum í Tungnárbotnum 1955 og á Grímsfjalli tveimur árum
síðar en áður hafði félagið komið upp skálum undir Hálfdánaröldu við Breiðamerkurjökul og í Esjufjöllum
(Hermann Sveinbjörnsson, 1989; Jón Eyþórsson, 1960).
Jökulhlaup í ám eru hvergi tíðari hér á landi en í Skaftafellssýslum. Rannsóknir á uppruna og eðli
jökulhlaupa hófust á sjötta áratugnum. Árangur fransk-íslenska leiðangursins veitti mönnum nokkra
vitneskju í þessum efnum en upphaf hlauprannsókna Vatnamælinga ríkisins má rekja til Skeiðarárhlaups
úr Grímsvötnum árið 1954. Áhugi manna á jökulhlaupum tengdist einkum möguleikum á vegagerð til að
ljúka hringveginum um landið (Hermann Sveinbjörnsson, 1989).

7.4. Heiðar og afréttarlönd í Skaftárhreppi
Mikilvægt er að gefa sérstakan gaum að menningarminjum á heiðum og afréttarlöndum vestursvæðisins.
Víða á hinum grösugu heiðum sunnan afréttarins eru rústir af heiðarbýlum og seljum og hugsanlega hafa
þar verið byggðahverfi til forna (Helgi Magnússon, 1983).
Engin leið er að segja til um hve mikil byggð var á heiðunum til forna en á seinni öldum náði hún hámarki
á 19. öld. (Helgi Magnússon, 1983). Þessi býli ásamt seljunum mynduðu eins konar brú milli byggðarinnar
á láglendinu og fjalllendisins.
Síðumannaafréttur og Skaftártunguafréttur eru afréttarlönd í eystri sveitum Vestur-Skaftafellssýslu
(Skaftárhreppi). Auk afréttanna voru fyrrum ýmiss konar hlunnindi til heiða, svo sem hvannarætur,
fjallagrös, eggjataka og álftaver (Gylfi Már Guðbergsson og Theodór Theodórsson, 1984). Þorvaldur
Thoroddsen segir í Ferðabók sinni að í harðindunum á 18. öld hafi Skaftfellingar farið „um öll fjöll“ í leit að
hvannarótum og fjallagrösum sér til matar. Þegar Þorvaldur ferðaðist um Vestur-Skaftafellssýslu sumarið
1893 fór fólk þar sums staðar enn á grasafjall þótt mjög hefði dregið úr slíkum ferðum eftir að kálgörðum
fjölgaði heima við bæi (Þorvaldur Thoroddsen, 1959b).

7.5. Skaftáreldahraun og bæjarrústir
Skaftáreldar (1783–1784) á Síðumannaafrétti eru einhverjar mestu náttúruhamfarir sem gengið hafa yfir
íslenska þjóð. Hraunið sem upp kom þekur um 580 ferkílómetra lands og er efsti hluti þess innan marka
þjóðgarðsins. Hrauneðjan lagði í eyði margar jarðir í eystri sveitum Vestur-Skaftafellssýslu og hafði gosið
raunar geigvænlegar afleiðingar um land allt. Búfénaður féll tugþúsundum saman og á árunum 1783–
1787 fækkaði landsmönnum úr 48.000 í 38.500. Fækkunina má beint og óbeint rekja til
náttúruhamfaranna (Íslenskur söguatlas, 1989; Sigurður Þórarinsson, 1983).
Það segir sitthvað um afleiðingar hamfaranna fyrir eystri sveitir Vestur-Skaftafellssýslu að fyrir eld bjuggu
um 1300 manns í Leiðavallahreppi og Kleifahreppi, þ.e. austan Mýrdalssands, en það er að líkindum
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nokkurn veginn sá mannfjöldi sem landið bar miðað við búskaparskilyrði þess tíma. Þegar gosinu lauk
1784 hafði íbúunum fækkað um tæp 60% eða í 520 manns. Ári síðar hafði þeim enn fækkað, voru þá
486, en upp frá því smáfjölgaði fólki á ný (Gylfi Már Guðbergsson og Theodór Theodórsson, 1984).
Í námunda við Skaftáreldahraun má víða sjá rústir bæja sem yfirgefnir voru meðan eldarnir geisuðu.
Sumir þessara bæja voru byggðir aftur þegar frá leið. Rústirnar láta lítið yfir sér, hafa nánast orðið hluti af
landslaginu á þeim rúmum tveimur öldum sem liðið hafa frá gosinu, en eru þó áþreifanlegur vottur um
hina miklu atburði (Sveinbjörn Rafnsson, 1984). Af þessum sökum má færa gild rök fyrir því að slíkar
menningarminjar sem og hinar merku samtímaheimildir um afleiðingar eldanna hafi mikla þýðingu fyrir
þjóðgarðinn. Skaftáreldahraun getur naumast talist til menningarminja en vegna hinna gríðarlegu áhrifa
eldanna á mannlíf í héraðinu og landinu öllu er gildi hraunsins afar mikið í menningarsögulegu ljósi. Og
uppruni þess er vel að merkja innan marka þjóðgarðsins.

7.6. Sagnir og sagnamenning
Um það leyti sem menn hófu markvisst að kanna öræfi landsins á 19. öld tók að saxast á
útilegumannatrúna. Brotlegir menn höfðu vissulega flúið annað slagið undan laganna armi inn á hálendið
og hafst þar við um tíma en huldar og grösugar útilegumannabyggðir reyndust ekki eiga við rök að
styðjast. Ekki er vitað til að menn hafi lagst út eftir miðja 19. öld (Ólafur Briem, 1983; Þorvaldur
Thoroddsen, 1958).
Eftir því sem næst verður komist eru ekki til sagnir um útilegumannabyggðir í þeim hluta þjóðgarðsins
sem er innan Ásahrepps og Þingeyjarsveitar en þó eru þar skammt undan nokkrir kunnir bólstaðir manna
sem höfðust við á hálendinu. Á Holtamannaafrétti innanverðum er svokallað Eyvindarver en þar hafðist
við um tíma sá kunni útilegumaður Eyvindur Jónsson eða Fjalla-Eyvindur (f. 1714, d. fyrir 1783). Innar á
afréttinum, í Innra-Hreysi, er annar bústaður Eyvindar og Höllu Jónsdóttur konu hans. Sögur eru til um
útilegumannabyggð í Köldukvíslarbotnum en Ólafur Briem, sem manna mest hefur rannsakað bústaði
útilegumanna, telur að þær geti ekki átt við rök að styðjast vegna lélegra landkosta. Aftur á móti telur
Ólafur líklegt að „skógarmenn“ hafi fyrrum hafst við í tóttum sem fundust í Snjóöldufjallgarði norðan
Tungnár (Ólafur Briem, 1983).
Nýlega hefur Júlíana Þóra Magnúsdóttir (2008) þjóðfræðingur lokið rannsókn á sagnamenningu eystri
sveitanna í Vestur-Skaftafellssýslu. Rannsóknin náði til tæplega 750 sagna 102 einstaklinga frá miðri 19.
öld til 21. aldar. Elstu sagnirnar eru varðveittar á prenti (aðallega í þjóðsagnasöfnum) en hinar yngri eru
hljóðritaðar, flestar á seinni hluta 20. aldar en einnig í byrjun 21. aldar. Höfundur skoðar sagnagerðir,
sögustaði, sögupersónur og efnistök sagnanna og dregur af þeim ályktanir „um tengsl samfélagsgerðar,
umhverfis, búsetu og kynferðis fólks við þessa þætti sagnamenningarinnar ásamt þeim breytingum sem
greina má á þeim frá seinna skeiði 19. aldar til okkar daga.“ (bls. vii.) Höfundur kemst að þeirri niðurstöðu
að sagnamenning og þjóðtrú í héraðinu „hafi mótast með afgerandi og sérstökum hætti í beinum
tengslum við aðstæður fólks, samfélagsgerð, umhverfi og landslag.“ (bls. vii.) Einnig telur höfundur að
landslag og landhættir hafa haft mikil áhrif á „efnistök sagna og mótun staðbundinnar arfsagnageymdar“.
Þannig eru „sagnir af náttúruhamförum, ýmsum sögulegum slarkferðum, slysförum og skipsströndum í
héraðinu ríkulegar í heimildum og bera vott um að landslag og ytra umhverfi í austurhéraði VesturSkaftafellssýslu hafi lagt mönnum til fjölskrúðugan grundvöll sagnamyndunar“ (bls. 312-313). Landslagið
hafi því mótað dulrænar sagnir, þær tengjast ásýnd landslagsins þar sem þær gerðust (bls. 313).
Mjög þarft væri að taka saman yfirlit yfir þjóðsögur og sagnir sem eiga uppruna á því landsvæði sem er
innan marka Vatnajökulsþjóðgarðs eða tengjast því sterklega. Meðal slíkra sagna væru t.d. þær sem
greina frá ferðum fólks yfir vötn og jökla á Skeiðarársandi. Þjóðgarðurinn, menningarstofnanir og fyrirtæki
71

Háskólasetrið á Hornafirði
Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs
maí 2010
Drög að tillögum fyrir vestursvæði
____________________________________________________________________________________
í ferðaþjónustu gætu án efa gert sér mat úr sagnamenningu vestursvæðisins (Júlíana Þóra Magnúsdóttir,
símtal).

7.7. Landslagið og listræn skynjun
Þekktir myndlistamenn hafa spreytt sig á landslagi og náttúru Skaftárhrepps og má með sanni telja verk
þeirra til menningarminja. Ásgrímur Jónsson fór austur í Skaftafellssýslur sumrin 1910–1912 og málaði
þar margar landslagsmyndir sem þykja meðal bestu verka hans (Í landi birtunnar, 1999; Tómas
Guðmundsson, 1956). Í bókinni Í landi birtunnar. Myndir Ásgríms Jónssonar úr Skaftafellssýslum, segir
Júlíana Gottskálksdóttir listfræðingur um listamanninn:
Í þessum myndum beinir hann sjónum inn til landsins, í átt til fjalla og jökla, og hefur heillast svo af víðum
sjóndeildarhringnum, þar sem fjöllin virðast mynda eina heild, að hann rammar inn myndsviðið með tilliti til
þess. Einkennandi fyrir þessar myndir er ílangt formið þar sem lögð er áhersla á láréttar línur landsins.
Með öruggri fjarvíddarteikningu og næmri litameðferð leiðir Ásgrímur augu áhorfandans inn í myndrýmið, í
átt til fjalla og jökla, og jafnvel handan þeirra. Jafnframt gerir hann hinu nálæga skil, svo sem lágreistum
torfbæjunum, sem eru eins og órjúfanlegur hluti af graslendinu í forgrunni, þannig að áhorfandinn skynjar
mannlega nærveru í þessu víðáttumikla myndsviði (bls. 23).
Annar kunnur brautryðjandi í íslenskri myndlist, Jóhannes S. Kjarval, leitaði fanga á sömu slóðum. Kjarval
fæddist að Efri-Ey í Meðallandi árið 1885 en flutti þaðan með foreldrum sínum til Borgarfjarðar eystri árið
1890. Á fimmta áratugnum var Kjarval tíður gestur í eystri sveitum Vestur-Skaftafellssýslu og málaði þar
fjölda mynda. Í þeim „tvinnaði Kjarval saman á huglægan hátt landið og fólkið sem þar lifði“, segir Kristín
G. Guðnadóttir listfræðingur sem rannsakað hefur feril meistarans (2005, bls. 340; Dynskógar, 1985).

Helstu markmið og aðgerðir
a. Að varðveita minjar og/eða sögur um gamlar ferðaleiðir á hálendinu.
Gamlar ferðaleiðir um hálendið vestan Vatnajökuls hafa menningarlegt gildi ásamt því að veita
vísbendingar um það hvernig landslag og gróðurfar hefur breyst á svæðinu í gegnum aldirnar. Halda þarf
í vitneskju um Vatnajökulsveg og Bárðargötu sem gamla ferðaleið.
Virkja aðila til samstarfs um verndun og viðhald þeirra minja sem enn sjást. Fornleifavernd
ríkisins, sveitarfélög, ferðaþjónustuaðila og áhugamenn um minjarnar.
Að gefa út fræðsluefni um ferðaleiðir á hálendinu.
Að merkja leiðirnar á völdum stöðum með látlausum fræðsluskiltum/póstum.
Að leggja áherslu á ferðaleiðir og leiðangra um hálendið í gestastofum og á
upplýsingamiðstöðvum.
b. Að varðveita sögur og minningar um leiðangra sem farnir voru í margvíslegum tilgangi inn á
hálendið.
Leiðangrar sem farnir voru inn á hálendið vestan Vatnajökuls eru mikilvægur hluti af menningarauðlindum
svæðisins auk þess sem þeir áttu sinn þátt í að varpa ljósi á og kynna einstakar náttúruminjar fyrir
almenningi. Taka þarf saman á einn stað frásagnir, sögur og minningar um leiðangra og gera þeim skil í
gestastofum og á upplýsingamiðstöðvum.
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7.8. Aðrar minjar
Vörður afmörkuðu helstu ferðaleiðir en stundum voru þær hlaðnar í öðrum tilgangi. Vörður hafa varðveist
misvel og ekki hefur alltaf verið gengið vel um gamlar vörður. Steinum hefur verið bætt í þær, sumar
rifnar niður eða ferðalangar stundað þá iðju að hlaða nýjar vörður þar sem gamlar eru fyrir.
Örnefni eru mikilvægar menningarminjar sem geyma búsetusögu fólks í landinu. Örnefni svæðisins eru
misvel skráð og þekkt og sum hafa breyst í meðförum á löngum tíma. Hið sama gildir um sögur, frásagnir
og þjóðtrú sem tengist svæðinu en allt eru þetta merkar menningarminjar sem mikilvægt er að taka
saman þar sem þær hafa varðveislu-, rannsókna- og fræðslugildi.
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að varðveita gamlar vörður og koma í veg fyrir að nýjar vörður séu hlaðnar án tilgangs.
Nauðsynlegt er að fræða gesti þjóðgarðsins um vörður, upprunalegan tilgang þeirra og það lýti eða
skemmdir sem geta orðið þegar steinar eru fjarlægðir og þeim hrúgað saman hér og þar.
b. Að hnitsetja örnefni í og skrá sögur sem tengjast þeim.
Örnefni á vestursvæði þjóðgarðsins eru vel varðveitt í örnefnaskrám en nákvæma staðsetningu þeirra
vantar í mörgum tilfellum. Mörgum örnefnum fylgja sögur sem glæða landið lífi og gaman er að segja,
enda hafa ferðamenn landsins, skv. fjölda rannsókna, mestan áhuga á náttúru þess og menningu.
Sérlega verðmætt er að geta fléttað þá tvo þætti saman, því að það gerir svæðið enn eftirsóknarverðara.
Hnitsetja ætti örnefni á svæðinu og skrá um leið sögur sem þeim fylgja með skipulögðum hætti. Þessar
upplýsingum ætti síðan að koma í sameiginlegan gagnabanka fyrir þjóðgarðinn og gera þær aðgengilegar
almenningi

7.9. Rannsóknir og vöktun
Markviss verndun menningarminja byggir á bestu þekkingu á hverjum tíma sem aðeins fæst með
markvissum rannsóknum og vöktunum á menningarminjum svæðisins. Áþreifanlegar fornleifar svæðisins,
sem og gamlar ferðaleiðir, örnefni og heimildir, sögur og þjóðtrú sem tengjast svæðinu, þarf að skrá
heildstætt, og hnitsetja eftir því sem kostur er.
Mikilvægt er að koma upp gagnabanka um menningarminjar svæðisins. Í töflu 7.1. eru listuð upp
áhersluatriði varðandi rannsóknir og vöktun á menningarminjum svæðisins.
Tafla 7.1. Áhersluatriði í rannsóknum og vöktun menningarminja.
Rannsóknasvið

Helstu aðgerðir

Samgönguminjar og ferðaleiðir

Hnitsetja þarf helstu ferðaleiðir.
Vakta þarf menningarminjarnar og þær breytingar sem geta orðið á þeim af völdum
náttúru og manna.

Sögur og þjóðtrú

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

Skrá þarf örnefni og hnitsetja. Koma upp gagnabanka.
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8. Vegakerfi og aðkoma
8.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Núverandi staða
Umferð á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er að mestu leyti bundin við sumartímann, en á veturna er
þó talsverð umferð jeppa og snjósleða á Jökulheimasvæðinu, norðan Tungnaár.
Á vestursvæðinu eru vegir og slóðar af ýmsum gerðum, allt frá opinberum vegum í umsjá
Vegagerðarinnar til slóða sem troðist hafa nokkuð tilviljanakennt. Margir þeirra hafa orðið til vegna
smalamennsku eða rannsókna- og landkönnunarferða.
Akstur vélknúinna ökutækja innan þjóðgarðsins er einungis heimill á til þess gerðum vegum í samræmi
við merkingar enda séu vegir ekki ófærir vegna aurbleytu né lokaðir samkvæmt ákvörðun
Vegagerðarinnar eða þjóðgarðsvarðar. Vert er að geta þess að merkingum er víða ábótavant. Akstur
vélknúinna ökutækja utan vega í þjóðgarðinum er almennt óheimill. Á svæðum sem tilgreind eru í viðauka
III í reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð er heimilt vegna landbúnaðarstarfa að aka utan vega á landi sem
sérstaklega er nýtt sem landbúnaðarland ef ekki hljótast af því náttúruspjöll.
Á öðru landi en tilgreint er í viðauka III, sbr. einnig 26. gr. reglugerðarinnar, er heimilt ef nauðsyn krefur að
aka vélknúnum ökutækjum utan vega vegna starfa við m.a. landgræðslu, vegalagnir, björgunar- og
löggæslustörf, rannsóknir og landbúnað enda sé ekki unnt að framkvæma viðkomandi störf á annan hátt.
Í slíkum tilvikum þarf að hafa samráð við þjóðgarðsyfirvöld.
Helsta akstursleið inn á Vatnajökul innan marka vestursvæðisins er á Tungnaárjökli við Jökulheima. Yfir
sumartímann er einnig mögulegt að fara um Köldukvíslarjökul á leið í Grímsvötn, ekki síst ef Tungnaá er
ófær. Ekki hefur verið um reglubundnar ferðir á jökul að ræða en ýmsir aðilar hafa þó skipulagt ferðir um
þar. Heimilt er að fara um Vatnajökul á vélknúnum ökutækjum nema á svæðum sem merkt hafa verið til
annarra nota. Engar sérstakar takmarkanir hafa verið settar um akstur á jökli innan marka
vestursvæðisins.
Bílastæði innan þjóðgarðs eða skammt frá mörkum hans eru við fossinn Gjallanda (ómerkt), Gjóstuklif,
Svarthöfða í Vonarskarði, Jökulheima, Tjarnargíg og Laka, og á Galta en stærð þeirra og staðsetningu
þarf að endurmeta með tilliti til umferðar.
Flugbraut með malarslitlagi er í Nýjadal. Hún er í umsjón Isavia ohf.

Framtíðarsýn
Mikilvægt er að vera viðbúin meiri aðsókn ferðamanna á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs á næstu
árum. Góð skipulagning vegakerfis er öflugt stjórntæki til að stýra umferð frá viðkvæmum svæðum og
dreifa álagi um þjóðgarðinn.
Brýnt er að kortleggja alla slóða og vegi, sem liggja í eða að þjóðgarðinum, flokka þá og taka ákvörðun
um hverjir eiga að vera opnir fyrir almennri umferð og hvort eigi að loka einhverjum slóðum. Það þarf að
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gerast í samvinnu við Starfshóp Umhverfisráðuneytisins um vegi og slóða í óbyggðum, sem um nokkurt
skeið hefur haft málið með höndum, í því skyni að koma í veg fyrir utanvegaakstur.
Í samstarfi við Vegagerðina þarf að auðkenna þær leiðir sem eiga að vera opnar og gera ferðamönnum
ljóst að einungis megi aka um þá vegi og slóða sem merktir eru sem akstursleiðir. Mikilvægt er að merkja
skilgreindar akstursleiðir vel, bæði til að fyrirbyggja utanvegaakstur og til að koma í veg fyrir að fólk leggi í
erfiða vegi á vanbúnum bílum. Gera þarf greinarmun á slóðum sem krefjast sérútbúinna ökutækja og
reynslu annars vegar og þeirra sem færir eru fólksbílum hins vegar, og jafnvel stigskipta.
Lögð er áhersla á að ferðamannavegir og aðrir vegir og slóðar á svæðinu falli sem best að landslagi.
Lagt er til að ákveðnir vegir sem eru innan þjóðgarðsins eða liggja að mörkum hans verði skilgreindir sem
ferðamannavegir, en slíkir vegir fylgja landinu og eru lítið eitt upphækkaðir. Ekki er almennt gert ráð fyrir
því að ferðamannavegir innan vestursvæðis þjóðgarðsins verði lagðir bundnu slitlagi. Ferðamannavegir
innan þjóðgarðs og þeir sem liggja að mörkum hans yrðu vel merktir og auðkenndir með merki
þjóðgarðsins. Á endastöð yrði bílastæði og, eftir atvikum, útbúinn áningarstaður þar sem aðstöðu, svo
sem salerni, væri að finna auk samræmdra og aðgengilegra upplýsinga og fræðslu um svæðið.
Gerð er tillaga um að eftirfarandi slóðar og vegir innan þjóðgarðs og aðkomuleiðir að honum verði
skilgreindir sem ferðamannavegir og merktir sem slíkir, með tilheyrandi bílastæðum og annarri aðstöðu
eftir aðstæðum; vegurinn frá Ljósufjöllum í Jökulheima, Gæsavatnaleið, vegurinn af Sprengisandsleið að
Svarthöfða og hringvegurinn um vestari gígaröð Lakagíga (Lakagígavegur, F207).
Lagt er til að útbúin verði ný eða endurbætt bílastæði við Svarthöfða sunnan Vonarskarðs, við Ljósufjöll
að vestan og vestarlega í Nýjadal.
Vegna aksturs um Tungnaáröræfi og um Vonarskarð að haustlagi september, þarf að gera viðeigandi
ráðstafanir hvað varðar merkingar, sbr. samantekt starfshóps um Vonarskarð og nágrenni. Sjá töflu 8.1.
Lagst er gegn akstursíþróttakeppnum innan marka vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs.
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.
Á aðalskipulagi Skaftárhrepps er gert ráð fyrir nýrri aðkomuleið að Lakasvæðinu um Þverá. Meta þarf
áhrif þeirrar framkvæmdar bæði á náttúru og ferðaþjónustu áður en endanleg ákvörðun um byggingu
vegarins verður tekin.

Framtíðarsýn

Aðkoma þjóðgarðsins er skýr, aðgengileg og auðkennandi öllum gestum hans. Vegir og
slóðir þjóðgarðsins mynda samfellda heild, eru vel merktir, stikaðir og allar reglur um
akstur innan þjóðgarðsins eru skýrar og aðgengilegar gestum hans.
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8.2. Vegir og slóðar
(Kort væntanlegt).
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. Aðalaðkomuleiðir að vestursvæði þjóðgarðsins eru fimm: Lakavegur (F206),
vegur að Jökulheimum, Sprengisandsleið, og Gæsavatnaleið/Dyngjufjallaleið. Síðan liggja ýmsar slóðir út
frá þessum leiðum, t.a.m. úr Jökulheimum að Svarthöfða, af Sprengisandsleið hjá Hágöngum að
Svarthöfða og af Gæsavatnaleið að Gjóstuklifi.
b. Að bæta núverandi tengi- og landsvegi svæðisins; ástand, stikur og skilti.
Á næstu 10 árum verður áherslan á að halda við núverandi vegum og slóðum svæðisins fremur en að
leggja nýja. Bæta þarf stikun og aðrar merkingar til að koma í veg fyrir náttúruspjöll vegna
utanvegaaksturs og skemmda á vegum og auka öryggi vegfarenda. 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 náttúru- og
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. Þar þarf að greina þau tækifæri sem felast í útsýni og fræðslu viðkomandi
staða og leiða ásamt því að greina þær hættur sem að þeim getur stafað.
d. Að fækka slóðum svæðisins sem standa utan vegakerfis Vegagerðarinnar; merkja opna slóða
en loka öðrum.
Í töflu 8.1. er lagt til hvaða slóðar skuli vera opnir. Slóðum á Tungnaáröræfum er þar fækkað nokkuð frá
því sem tíðkast hefur á liðnum árum. Þetta er gert þar sem net þeirra var orðið all þétt og margir
mismunandi möguleikar á að komast á milli sömu staðanna. Lagt er upp með að mögulegt verði að skoða
svæðið eftir ákveðnum hringleiðum, sem svo megi fara í gönguferðir út frá. Þá slóða sem verða opnir
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 hagsmunaaðila.
e. Að koma í veg fyrir utanvegaakstur með aukinni fræðslu, merkingum og eftirliti.
Sumarið 2009 hófst átak sem miðar að því að koma í veg fyrir akstur utan vega á hálendinu með
samstarfi ýmissa hagsmunaðila. Átakið felur í sér að koma upp 30 fræðsluskiltum á helstu leiðum inn og á
hálendi Íslands. Mikilvægt er að þjóðgarðurinn fylgi þessu átaki eftir með aukinni fræðslu innan
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þjóðgarðsins, frekari merkingum og auknu eftirliti á helstu leiðum. Þá þarf þjóðgarðurinn að móta sér
vinnureglur varðandi tilkynningu um og kærur vegna utanvegaaksturs í samráði við yfirvöld löggæslu.
f. Að skilgreina veghaldara/ábyrgðaraðila fyrir alla vegi þjóðgarðsins og setja vinnureglur um
opnun og lokun hálendisvega.
Allir vegir og slóðar þjóðgarðsins þurfa skilgreinda veghaldara og ábyrgðaraðila. Í töflu 8.1 eru settar fram
tillögur um veghaldara þeirra slóða sem haldast skuli opnir. Í samráði við Vegagerð ríkisins þarf að setja
vinnureglur um opnun og lokun hálendisvega og tryggja þarf að samræming sé milli mismunandi
umdæma Vegagerðarinnar hvað þessa þætti varðar.
g. Að erfiðleikagráða landsvegi þjóðgarðsins með tilliti til vegtegunda Vegagerðar (F1,F2,F3) og
gera þá flokkun aðgengilega fyrir gesti þjóðgarðsins.
Hálendisvegir þjóðgarðsins eru ekki allir eins og þeir eru miserfiðir yfirferðar. Sumir henta eingöngu fyrir
breytta bíla. Til að auka öryggi umferðar og koma til móts við mismunandi þarfir bílaumferðar er
nauðsynlegt að erfiðleikagráða alla hálendisvegi þjóðgarðsins eins og Vegagerðin hefur gert fyrir hluta
veganna. Þá flokkun þarf að merkja á staðnum og setja inn á aðgengileg kort fyrir gesti þjóðgarðsins.
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.
Allur akstur utan vega innan þjóðgarðsins vegna starfa við landgræðslu og heftingu landbrots, línulagnir,
vegalagnir og lagningu annarra veitukerfa, 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:

Tengivegir:
Sprengisandsleið, nr. F26

Vegurinn verði hálendisflokkaður (sjá kort). Stikaður og sett upp
viðeigandi skilti þar sem upp á vantar. Kappkostað verði að halda
stikum og skiltum vel við.

Landsvegir:
Lakavegur, nr. F206

Vegurinn verði hálendisflokkaður (sjá kort). Stikaður og sett upp
viðeigandi skilti þar sem upp á vantar. Kappkostað verði að halda
stikum og skiltum vel við.
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Lakagígavegur, nr. F207
Vegurinn verði hálendisflokkaður (sjá kort). Stikaður og sett upp
viðeigandi skilti þar sem upp á vantar. Kappkostað verði að halda
stikum og skiltum vel við.
Jökulheimaleið, nr. F229
Vegurinn verði hálendisflokkaður (sjá kort). Stikaður og sett upp
viðeigandi skilti þar sem upp á vantar. Kappkostað verði að halda
stikum og skiltum vel við.
Aðrir vegir:
Vegur frá
Þórisósi

Jökulheimavegi

að

Leið frá Jökulheimum að jökli
Hringleið að Dór
Hringleið að Heljargjá
Vegur
að
Svarthöfða
frá
Sprengisandsvegi
meðfram
Hágöngulóni
Vegur um Vonarskarð,
Gjóstklifs og Svarthöfða.

milli

Bárðargata milli Jökulheima og
Svarthöfða

Leið frá Svarthöfða að jökli

Vegurinn verði hálendisflokkaður (sjá kort). Stikaður og
viðeigandi skilti þar sem upp á vantar. Kappkostað verði
stikum og skiltum vel við.
Vegurinn verði hálendisflokkaður (sjá kort). Stikaður og
viðeigandi skilti þar sem upp á vantar. Kappkostað verði
stikum og skiltum vel við.
Vegurinn verði hálendisflokkaður (sjá kort). Stikaður og
viðeigandi skilti þar sem upp á vantar. Kappkostað verði
stikum og skiltum vel við.
Vegurinn verði hálendisflokkaður (sjá kort). Stikaður og
viðeigandi skilti þar sem upp á vantar. Kappkostað verði
stikum og skiltum vel við.
Vegurinn verði hálendisflokkaður (sjá kort). Stikaður og
viðeigandi skilti þar sem upp á vantar. Kappkostað verði
stikum og skiltum vel við.

sett upp
að halda
sett upp
að halda
sett upp
að halda
sett upp
að halda
sett upp
að halda

Tímabundin opnun verði um veginn að hausti. Akstur um hann verði
leyfður frá u.þ.b. 1. september og fram á vetur. Þá taka við ákvæði 17.
gr. laga um náttúruvernd nr. 44/1999 um akstur á snævi þakinni og
frosinni jörð.
Vegurinn verði hálendisflokkaður (sjá kort). Stikaður og sett upp
viðeigandi skilti þar sem upp á vantar. Stikur verði lagfærðar, og
færðar til eftir þörfum að vori m.t.t. aðstæðna. Kappkostað verði að
halda stikum og skiltum vel við.
Mikilvægt að tryggja með markvissri fræðslu að vetrarumferðin taki
tillit til þess að jörð frýs ekki á stóru svæði í hlíðum Eggju og í
nágrenni við heita læki sem renna frá svæðinu.
Vegurinn verði hálendisflokkaður (sjá kort). Stikaður og sett upp
viðeigandi skilti þar sem upp á vantar. Kappkostað verði að halda
stikum og skiltum vel við.
Veghaldari vari við því að leiðin er mikil torleiði og því að á henni eru
hættuleg vatnsföll.
Vegurinn verði hálendisflokkaður (sjá kort). Stikaður og sett upp
viðeigandi skilti þar sem upp á vantar. Kappkostað verði að halda
stikum og skiltum vel við.
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8.3. Vetrarakstursleiðir og akstursleiðir á jökul
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.

8.4. 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, m.a. til
að meta 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. Vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs hefur ótvírætt útivistargildi fyrir
almenning þar sem þar er að finna fjölbreytta og sérstæða náttúru. Svæðið hefur bæði félagslegt og
efnahagslegt gildi.
Núverandi staða
Ferðamönnum fjölgar ár frá ári á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, m.a. vegna nálægðar við þéttbýlið á
suðversturhorni landsins, bæði á háönn og utan hennar. Þjónusta og aðstaða fyrir ferðamenn hefur að
sama skapi eflst bæði innan þjóðgarðs, einkum við Laka og á jaðarsvæðum hans. Á jaðarsvæðum
þjóðgarðsins er mikið úrval gististaða af ólíkum toga, auk veitingastaða. Á svæðinu eru góðar aðstæður til
að stunda fjölbreytta afþreyingu allan ársins hring. Umferð ferðamanna í jafnt skipulögðum ferðum sem á
eigin vegum er talsverð og ferðamáti ýmis konar, en erfitt er að slá fram tölum um fjölda, þar sem
talningum hefur mjög verið ábótavant. Svo mikið er þó víst að möguleikarnir hafa ekki verið fullnýttir,
hvorki að sumri til né vetri. Fjölbreytilegt landslag þjóðgarðsins og jaðarsvæða hans skapar grundvöll fyrir
ólíkar tegundir útivistar bæði á hálendi og láglendi.
Engin gestastofa á vegum þjóðgarðsins er til staðar á vestursvæðinu né heldur landvarðastöðvar.
Skaftárhreppur hefur rekið upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn á Kirkjubæjarklaustri og landverðir í
Lakagígum, Hólaskjóli, Hrauneyjum og Nýjadal veita upplýsingar til ferðamanna. Fastir starfsmenn
þjóðgarðsins á vestursvæðinu hafa haft skrifstofuaðstöðu á Kirkjubæjarklaustri, sem leigð hefur verið í
Kirkjubæjarstofu.
Aðstaða landvarðar á Lakagígasvæðinu er í Blágiljum. Þar er eingöngu gistiaðstaða. Aðstaða fyrir
gistingu landvarða hefur verið leigð yfir sumarið í Hólaskjóli, Hrauneyjum og Nýjadal en þar er ekki hægt
að tala um formlegar landvarðastöðvar þar sem á þessum stöðum er engin aðstaða fyrir hendi til
upplýsingamiðlunar eða fræðslu.
Uppdrættir að deiliskipulagi hafa verið gerðir fyrir Galta, Laka og Tjarnargíg og einnig Fagrafoss,
Hrossatungur og Blágil sem eru utan þjóðgarðsmarka. Deiliskipulag fyrir Blágil hefur verið samþykkt.
Ferðafélag Íslands rekur gistiaðstöðu í Nýjadal. Jöklarannsóknafélag Íslands á tvo skála í Jökulheimum
og tvo til viðbótar á Grímsfjalli. Við Sylgjufell er lítill skáli í einkaeigu.
Innan þjóðgarðsmarka er hreinlætisaðstöðu að finna við Laka (kamar), Tjarnargíg (snyrtihús), í
Jökulheimum (kamar), á Grímsfjalli (kamar) og í Nýjadal (snyrtihús og sturtur).
Á jaðarsvæðum þjóðgarðsins eru nokkrir áningarstaðir. Í Hrauneyjum er rekið gistihús og hótel og þar er
einnig gangnamannahús frá Ásahreppi/Rangárþingi ytra (Þóristungur) sem nýtt hefur verið til gistingar. Í
Blágiljum er snyrtihús og í Hrossatungum kamar. Við Fagrafoss á leið inn í Laka er bílastæði og kamar
sem þjóðgarðurinn rekur og kostar að hluta. Til skamms tíma var rekið gistihús í Versölum við
Sprengisandsleið. Það er nú á vegum Veiðifélags Holtamannaafréttar og er gert ráð fyrir að það verði
opið yfir sumarið.
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Landvörður í Hólaskjóli hefur séð um snyrtihús í Eldgjá að hluta.
Stangveiðar hafa verið stundaðar innan þjóðgarðsmarka á Lakagígasvæðinu (Lambavatn) og einnig í
tjörnum vestan Ljósufjalla. Gæsa- og rjúpnaveiðar eru stundaðar upp að þjóðgarðsmörkum vestan og
sunnan Lakagíga.
Framtíðarsýn
Í skýrslu ráðgjafanefndar (2006) var gert ráð fyrir byggingu gestastofu Vatnajökulsþjóðgarðs á
Kirkjubæjarklaustri. Afar brýnt er að koma þeirri gestastofu upp sem allra fyrst en huga þarf vel að
möguleikum á samnýtingu eða samrekstri með annarri skyldri starfsemi, svo sem upplýsinga- og
þjónustumiðstöð ferðamála, og jafnvel öðrum rannsókna- og menningarstofnunum á vestursvæðinu.
Einnig þarf að skoða möguleg samlegðaráhrif sýningarhalds ólíkra aðila á Kirkjubæjarklaustri.
Þar til gestastofa þjóðgarðsins á Kirkjubæjarklaustri verður tekin í notkun er mælt með samstarfi við
upplýsingamiðstöð ferðamála varðandi miðlun upplýsinga og fræðslu um Vatnajökulsþjóðgarð. Mikilvægt
er að þeir sem veiti slíkar upplýsingar hafi haldgóða þekkingu á aðstæðum innan alls vestursvæðisins og
hafi landvarðarréttindi. Í framtíðinni væri æskilegt að skoða möguleika á byggingu gestastofu á
norðurhluta vestursvæðisins.
Í skýrslu ráðgjafanefndar er einnig gert ráð fyrir byggingu eða rekstri fjögurra landvörslustöðva innan
vestursvæðisins, þ.e. við Laka, Hrauneyjar, í Nýjadal og við Vonarskarð. Á slíkum stöðvum sé móttaka
með sýningu, upplýsingaefni og bæklingum, auk vinnuaðstöðu fyrir landverði.
Hvaða Lakasvæðið varðar, er í aðalskipulagi Skaftárhrepps nú gert ráð fyrir þjónustustöð á Galta, með
móttöku landvarða og snyrtiaðstöðu fyrir ferðamenn. Þar væri miðlað upplýsingum um náttúrufar
svæðisins með sérstakri áherslu á jarðfræði og sögu.Tillögur að uppbyggingu hinna landvörslustöðvanna
þriggja, þ.e. í Hrauneyjum, Nýjadal og við Vonarskarð, hafa ekki enn verið útfærðar og er mikilvægt að
það verði gert sem allra fyrst.
Starfshópur um Vonarskarð og nágrenni hefur lagt til að komið verði fyrir gönguskálum norðan og sunnan
Vonarskarðs og komi þeir í stað skála sem áður hafði verið áformað að reisa í Vonarskarði sjálfu. Komið
hafa fram hugmyndir um að byggja net gönguskála við gönguleiðir svo sem með Bárðargötu en þær hafa
ekki verið nánar útfærðar.
Vatnajökulsþjóðgarður ætti að leggja sérstaka áherslu á göngferðamennsku, enda eru t.a.m. vestur- og
norðursvæði þjóðgarðsins kjörin landsvæði til þess að mynda stórar heildir gönguleiða sem tengja saman
byggð, sérstaka staði innan þjóðgarðsins og aðrar gönguleiðaheildir innan og utan þjóðgarðsins.
Vert væri að kanna möguleika á gerð þjónustusamninga við rekstraraðila um ákveðna grunnþætti
þjóðgarðsstarfseminnar á tilteknum stöðum.
Allri umferð um vestursvæði þarf að stýra og gera ráðstafanir til að fjölsóttir áfangastaðir hnigni ekki
vegna ágangs. Auk mikilvægis þess að hlífa viðkvæmri náttúru þarf að hafa hugfast að of mikið álag á
ferðamannastöðum getur leitt til neikvæðrar upplifunar gesta.
Huga þarf heildstætt að bættri hreinlætisaðstöðu á vestursvæði þjóðgarðsins og við jaðar hans í
samvinnu Vatnajökulsþjóðgarðs, sveitarfélagsins, Vegagerðarinnar og ferðaþjónustuaðila.
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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.

9.2

Þjónusta

Sú grunnþjónusta sem þjóðgarðurinn veitir á vestursvæði 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
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 að neðan verður fjallað um
staðsetningu og eðli helstu þjónustueininga innan vestursvæðis þjóðgarðsins:
a. Gestastofa á Kirkjubæjarklaustri
Upplýsingamiðstöð svæðisins sem rekin hefur verið af sveitarfélaginu hefur verið á hrakhólum undanfarin
ár. Miðstöðin hefur verið opin frá júní til loka ágúst ár hvert, þar eru veittar upplýsingar um gistingu,
afþreyingu, ferðir um héraðið um Skaftárhrepp og hálendissvæðin.
Það er kostur sem vert er að skoða í tengslum við gestastofu sem byggð yrði á Kirkjubæjarklaustri vegna
Vatnajökulsþjóðgarðs að gera ráð fyrir að upplýsingamiðstöðin væri undir sama þaki, slíkt hefði í för með
sér hagnýtingu húsnæðis, þekkingar og starfskrafta.Húsnæðisþörf slíkrar upplýsingarmiðstöðvar í
tengslum við gestastofu er lítið eitt umfram það rými sem gestastofa þarfnast og þá helst hvað varðar
aðstöðu fyrir starfsmenn.
Þar sem talað er um þjóðgarðstengda starfsemi er átt við starfsemi svo sem verkstjórnendur sjálfboðaliða,
starfsemi Suðurlandsskóga, Landgræðslu, Landgræðslufélag, ferðaþjónustu og fl. slíkt. Einnig má gera
ráð fyrir að gestastofu þjóðgarðsins tengist rannsóknarvinna á náttúrufari, því er gert ráð fyrir skrifstofuog rannsóknarrými, en fundar- og ráðstefnurými nýttist öllum aðilum.
Forsendur staðsetningar: Staðsetning Gestastofu á Kirkjubæjarklaustri verður inní þéttbýlinu td. austan
við félagsheimilið og sunnan kapellunnar. Slík staðsetning tengdi saman þjónustu, svo sem verslun,
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banka, pósthús, hótel, skólann og minningarkapellu síra Jóns Steingrímssonar. Slík tengsl við þá
þjónustu sem þegar er rekin styrkti “innviði”, eða miðbæjarkjarna Kirkjubæjarklausturs.
b. Upplýsingastöð á Galta sunnan Lakagíga
Í Aðalskipulagi Skaftárhrepps er gert ráð fyrir þjónustustöð á Galta, með móttöku landvarða og
snyrtiaðstöðu fyrir ferðamenn. Þar væri miðlað upplýsingum um náttúrufar svæðisins með sérstakri
áherslu á jarðfræði og sögu. Upplýsingar settar fram í texta og myndum, á spjöldum og í bæklingum.
Forsendur staðsetningar: Tillaga er í Aðalskipulagi Skaftárhrepps um nýjan tengiveg, utan
þjóðgarðsmarka, frá Laufbala við Miklafell sem tengdist núverandi vegi að Laka, á Galta skammt frá
fyrirhugaðri þjónustustöð.
Bætt aðgengi fyrir ferðamenn, þ.e. betri vegir, merktar gönguleiðir, áningarstaðir með upplýsingum og
upplýsingamiðlun í þjónustustöð á Galta sunnan Lakagíga leiðir af sér betri stjórnun á ferðum fólks.
Þannig er stuðlað að verndun náttúru og umhverfis, og gerir mögulegt að taka á móti fleiri ferðamönnum
og bættu aðgengi þeirra. Með nýrri vegtengingu og þjónustustöð á Galta er síðar mögulegt að loka fyrir
umferð almennra ökutækja um hringleiðina um Lakagíga og vera með áætlunarferðir með leiðsögn um
vestari gígaröðina. Slíkt veitti ferðamönnum meiri upplýsingar - sterkari upplifun – auk þess sem það
skapaði nokkur atvinnutækifæri í Skaftárhreppi.
Galti sem er á suðurmörkum þjóðgarðsins er móbergshryggur suðvestur úr Varmárfelli yfir hann liggur
megin aðkomuleiðin að Lakagígum sem gefur möguleika á aukinni og skipulagðari upplýsingamiðlun til
gesta og þar með minna álagi á náttúru innan þjóðgarðsmarkanna.
Við eða umhverfis þjónustustöðina verði gert dvalarsvæði með borðum og bekkjum þar sem njóta má
góðs útsýnis yfir náttúruminjarnar.
Þegar komið er inn á Galta sunnan Lakagíga, blasir vestari gígaröðin við. Frá þessum stað er útsýn yfir
vestari gígaröðina einna best, allt frá móbergsskerinu Hnútu í vestri þar sem eldgosið hófst, yfir
eldborgirnar austur að Laka. Þar sér auk þess til jökla; Vatnajökuls (Skaftárjökuls), Mýrdalsjökuls og
Torfajökuls og fjalla sem mynda umgjörð gígaraðanna og tengjast þeim jarðfræðilega.
c. Blágil
Í svæðissskipulagi miðhálendisins er gert ráð fyrir verslunar og þjónustusvæði í Blágiljum, þar var gert ráð
fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu. Á staðnum er gangnamannahús, hesthús og hestagerði í eigu
skaftárhrepps, einnig er þar svæði til tjöldunar. Þar er aðsetur landvarða við Lakagíga.
Þótt Blágil séu nálægt aðalaðkomuleið í Lakagíga er áning ferðamanna, annarra en göngufólks, fremur
takmörkuð einnig hefur viðhorf breyst þannig að ekki er talið æskilegt frá sjónarmiðum atvinnutækifæra í
heimabyggð að beina ferðamannagistingu inná hálendið heldur stuðla að uppbyggingu ferðaþjónustu í
byggð.
d. Hólaskjól
Þar verði landvarðastöð og upplýsingastöð Vatnajökulsþjóðgarðs. Þar skal miðlað upplýsingum um
náttúrufar svæðisins með sérstakri áherslu á jarðfræði og sögu. Upplýsingar settar fram í texta og
myndum, á spjöldum og í bæklingum.
Forsendur staðsetningar: Kjör staðsetning landvarðastöðvar og upplýsingamiðlunar vegna
neðangreindra meginviðkomustaða ferðamanna akandi og gangandi umferðar um hugsanlega gönguleið
að og frá Strút um Hólaskjól – Skælinga – Sveinstind – Fögrufjöll, vesturhluta Skaftárhrepps, með
tengingu við Lakagígasvæðið um kláf/göngubrú á Skaftá.
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Gerð er tillaga um þjónustustöð með móttöku landvarða og snyrtiaðstöðu. Þar væri miðlað upplýsingum
um náttúrufar svæðisins með sérstakri áherslu á jarðfræði og sögu, með svipuðum hætti og í
þjónustustöð á Galta.
Að stofni til gengnamannahús, en nú vaxandi gististaður ferðamanna við aðal aðkomuleið að og frá
Eldgjá – Langasjó og Friðlandi að Fjallabaki. Aðsetur landvarðar á mið-vestursvæði sumarið 2009.

e. Hrauneyjar
Þar verði landvarðastöð og upplýsingastöð Vatnajökulsþjóðgarðs. Þar skal miðlað upplýsingum um
náttúrufar vestursvæðis og sögu. Upplýsingar settar fram í texta og myndum, á spjöldum og í bæklingum.
Forsendur staðsetningar: Staðsetning upplýsingamiðlunar vegna megin viðkomustaða ferðamanna
akandi og gangandi umferðar inná norðanvert vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, um Sprengisand, í
Bárðardal – Vonarskarð – Öskju, Jökulheima og á Vatnajökul. Akandi umferð allt árið.
Frá Hrauneyjum er skammt á upphafsreit margra megingönguleiða um vestur- hálendi landsins, þar liggur
meginumferð ökutækja í vetrarferðum á Vatnajökul.Aðsetur landvarðar 2008 og 2009.

f. Nýidalur (Jökuldalur) við Tungnafellsjökul.
Þar verði landvarðastöð og upplýsingastöð Vatnajökulsþjóðgarðs. Þar skal miðlað upplýsingum um
náttúrufar svæðisins með sérstakri áherslu á jarðfræði og sögu. Upplýsingar settar fram í texta og
myndum, á spjöldum og í bæklingum.
Í Nýjaldal er flugbraut með malarslitlagi, í umsjón Isavia ohf.
Forsendur staðsetningar: Staðsetning landvarðastöðvar í nágrenni við gistiaðstöðuna í Nýjadal.
Tenging við gönguleiðir og ökuleiðir í Vonarskarð, um Ggæsavatnaleið í Öskju, og um Bárðargötu í
Jökulheima. Einnig tenging við gönguleið um Kiðagil, Aldeyjarfoss að Mýri Bárðardal, og við gönguleið
Vonarskarð – Suðurárbotnar – Svartárkot – Askja og Biskupaleið um Ódáðahraun.
Aðsetur landvarðar 2008 og 2009.

Tafla 9.1. Gerð og hlutverk grunnþjónustueininga á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.
Eining
Gestastofa

Hlutverk einingar

Staðsetning á vestursvæði

Upplýsingagjöf.

Kirkjubæjarklaustur

Fræðsla í formi sýninga, viðburða og
gönguferða.
Opin allt árið.
Gert er ráð fyrir samstarfi við fleiri aðila.
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UpplýsingaUpplýsingagjöf.
Hrauneyjar.
miðstöð
Fræðsla í formi lítilla sýninga.
Í Ásahreppi/Rangárþingi ytra
Opnar hluta úr ári eða allt árið eftir atvikum.
Geta verið í samstarfi fleiri aðila.
Landvörslustöð

Aðsetur landvarðar.

Blágil (utan þjóðgarðsmarka)

Upplýsingagjöf.

Hrauneyjar (utan þjóðgarðsmarka)

Fræðsla í formi gönguferða eða annarra
miðla eftir aðstæðum.

Nýidalur.
Hólaskjól við Lambaskarðshóla

Opnar hluta úr ári/hluta úr degi.
Geta verið í samstarfi fleiri aðila.

Upplýsingatorg

Ómönnuð upplýsingagjöf.

Á Galta
Í Versölum við Sprengisandsveg
Í Jökulheimum

Áningastaðir fyrir
daggesti

Bílastæði.

Á bílastæði við Laka

Salerni.

Á bílastæði við Tjarnargíg

Áningarborð.

Við Svarthöfða

Upplýsinga- og fræðsluskilti.

Norðaustan Deilis.

Þjónusta allt árið eða hluta úr ári eftir
aðstæðum.
Eftirlit og umsjón getur verið í samstarfi við
fleiri aðila.
Tjaldsvæði

Þrír flokkar tjaldsvæða.

1.

1.

Tjaldsvæði með mikilli þjónustu.

2.

Tjaldsvæði með lágmarksþjónustu.

3.

Skilgreind göngutjaldsvæði.

Geta verið rekin af útivistarfélögum með
sérstökum samningi þar um.
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Gistiskálar
Tveir flokkar skála.
1. Nýidalur, Jökulheimar, Grímsfjall.
1.

Skálar aðgengilegir
þjónusta.

bílaumferð.

2.

Gönguskálar, minni þjónusta.

Meiri

2.Við Svarthöfða, við Gjóstuklif, í Sylgjufelli,.

Geta verið reknir af útivistarfélögum með
sérstökum samningi þar um.
Flugbraut

Flugbraut með malarslitlagi.

Í Nýjadal. Umsjón: Isavia ohf.

Upplýsingatorg
eða hlið

Við ómannaðar aðkomur á svæðið en ekki
endilega þjóðgarðsmörk.

Við Sprengisandsveg, norðan
Tómasarhaga

Þjóðgarðsmörk eru merkt sérstaklega.

Við Hágönguveg

Nauðsynlegar
öryggismál.

upplýsingar,

rötun

og

Við Jökulheimaveg

Sett upp í samstarfi Vatnajökulsþjóðgarðs
og Vegagerðar
Upplýsingafræðsluskilti

og

Látlaus upplýsinga- og fræðsluskilti sem falla
vel að umhverfi.

Á helstu áningastöðum.
Á gönguleiðum.

Upplýsingafræðslupóstar

og

Póstur með símanúmeri þar sem má hringja
og hlusta á fræðandi upplýsingar um
viðkomandi svæði eða
einstakar
náttúruminjar sem sjást frá póstinum.

Á vinsælum gönguleiðum.
Á ýmsum áningastöðum.

Látlaust mannvirki sem fellur vel að náttúru
svæðisins.

9.3

Útivist og afþreying.

Útivist felur í sér dvöl undir beru lofti og hana má stunda með ýmsum hætti. Ljóst er að nýta má
þjóðgarðssvæðið mun betur til útivistar þar sem kjöraðstæður eru til fjölbreyttrar útivistar. Nauðsynlegt er
að hafa stjórn á nýtingu 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 slóðaog stígagerð á einstaka svæðum til að lágmarka þau umhverfisinngrip sem af slóða- eða stígagerðinni
hljótast. 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). Þá gilda sérstakar reglur um útivist og umferð á svæðum sem njóta sérstakrar
verndar (sjá kafla 5).
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Mynd 9.1. Mannvirki og helstu leiðir á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. (kort væntanlegt).

Gönguleiðir og brýr
Til að gefa ferðamanninum tilfinningu fyrir Vatnajökulsþjóðgarði sem heild er mikilvægt að gefa út
heildarkort yfir þjóðgarðinn sem sýnir vegakerfi, gönguleiðir, hjólastíga og reiðleiðir og hvar er að finna
áningarstaði innan hans. Einnig svæðiskort með nákvæmari upplýsingum.
Fyrirhuguð er endurskipulagning og samræming merkinga á öllu þjóðgarðssvæðinu svo þær nái tilgangi
sínum betur. Um leið verða núverandi merkingar og táknmyndir aðlagaðar að nýju skilta- og
táknmyndakerfi sem unnið er að í samvinnu við Umhverfisstofnun, Ferðamálastofu og Þingvallaþjóðgarð
til að samræma merkingar á friðlöndum og ferðamannastöðum. Allar nýjar merkingar og skilti verða unnin
eftir þeim staðli.
Núverandi staða
Helsta gönguland innan vestursvæðisins er að finna í Lakagígum og Vonarskarði. Innan Lakagíga eru
merktar og stikaðar gönguleiðir. Í Vonarskarði er leiðin frá Göngubrún sunnan Eggju vestur Mjóháls í
skála FÍ er stikuð að hluta. Annars staðar á vestursvæðinu eru gönguleiðir ekki stikaðar.
Engir gönguleiðabæklingar eru til af svæðinu. Á vegum Ásahrepps/Rangárþings ytra er útvistarkort fyrir
svæðið norðan Tungnaár í vinnslu.
Skipulagðar gönguferðir hafa verið farnar um Vonarskarð suður Bárðargötu með Síðujökli, frá Bárðargötu
vestur að Sveinstindi. Einnig hefur verið farið í gönguferðir frá Laka til suðurs vestan Hverfisfljóts og frá
Laka sunnan Síðujökuls í Núpsstaðarskóga.
Stígar á Lakasvæðinu eru viðkvæmir og þarfnast yfirleit mikils viðhalds. Talsvert hefur verið unnið að
endurbótum á stígunum á hverju sumri en sjálfboðaliðar hafa að mestu leyti séð um þá vinnu.
Engar göngubrýr eru til staðar fyrir göngufólk innan vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs.
Engar reglulegar gönguferðir hafa verið farnar á Vatnajökul innan marka vestursvæðisins.
Framtíðarsýn
Viðhalda ber núverandi heildarásýnd vestursvæðisins og stýra umferð þannig að ágangur skaði ekki land.
Gerðir verðir nýir gönguleiðabæklingar fyrir öll svæði þjóðgarðsins þar sem gönguleiðir verða gráðaðar
eftir erfiðleikastigi sem lagt er til í kerfinu. Þar verði m.a. gert ráð fyrir gönguleiðum sem tengja saman
rekstrarsvæði.
Huga þarf að gerð og staðsetningu útsýnispalla þar sem þess gæti gerst þörf vegna ágangs, t.a.m. við
Laka og jafnvel hverasvæðið í Vonarskarði. Lagt er að bannað verði að ganga utan merktra göngustíga
innan Lakasvæðisins.
Vinsælar dagsferðagönguleiðir verði stikaðar. Lengri gönguleiðir á vestursvæðinu verði almennt ekki
stikaðar en þekktar gönguleiðir væru hnitsettar og sýndar á korti í bæklingi þjóðgarðsins með viðeigandi
erfiðleikagráðun, þ.e. sem erfiðar, óstikaðar gönguleiðir. Á sérlega viðkvæmum stöðum, svo sem við
hverasvæðið í Vonarskarði, um Tvílitaskarð við Skrauta og Lakagígasvæðinu, gæti þó verið ástæða til að
merkja og stika gönguleiðir.
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Komið verði upp göngubrú eða kláf á Skaftá sem tengi saman Lakagígasvæðið og gönguleiðir vestan
Skaftár. Huga þarf vel að staðsetningu brúarinnar/kláfsins þar sem svæðin beggja vegna eru viðkvæm.
Komið verði upp göngubrú yfir Sveðju þar sem hún rennur í þrengingum. Almennt verði miðað við að
setja upp brýr eða kláfa fyrir göngufólk á hættulegustu og/eða fjölförnustu vatnsföllum.
Bæta þarf aðvörunarmerkingar fyrir ferðafólk.
Mikilvægt er að vinna áfram að endurbótum á aðgengi og aðstöðu hreyfihamlaðra að vestursvæðinu.

9.3.1. Gönguleiðir innan vestursvæðis
a. Lakagígar
Fjölbreyttar gönguleiðir eru innan þjóðgarðsins í Lakagígum, ekki allar á korti vegna smæðar t.d. uppá
Laka, og umhverfis hann og í gíga vestan Laka, bæði hvað varðar lengd og erfiði, þær hafa flestar verið
stikaðar fyrir mörgum árum. Í nánd við Þjónustuhús á Galta verði stutt gönguleið að útsýnishæð vestan
hússins. Við Tjarnargíg er nú þegar gönguleið að gígbarminum og þar er útsýnispallur.
Lengri gönguleið er stikuð áfram um Eldborgarfarveg, „appelsínugul leið“.
Laki: Útsýni af Laka í góðu skyggni er til allra átta. „Rauð gönguleið“ (1 klst.) liggur upp á Laka (818
m.y.s) sem rís um 200 metra yfir næsta umhverfi. Laki stendur í miðri gígaröðinni hann er móbergsfjall
orðið til við eldsumbrot þegar ís huldi stærra landsvæði en nú, fyrir meir en tíu þúsund árum. Í
Skaftáreldum opnuðust gossprungurnar upp eftir hlíðum Laka og fjallið rifnaði í sundur við eldsumbrotin.
Þessar sprungur eru greinilegar, bæði í vestur- og norðurhlíðum fjallsins. Af fjallinu er stórkostlegt útsýni
yfir gígaröðina til suð-vesturs að fjallinu Hnútu og til norð-austurs eftir austari eldborgarröðinni, þar sem
hún endar við rætur Vatnajökuls. Þarna er Sveinstindur, kenndur við Svein Pálsson, og Fögrufjöll sem eru
“suðurbakki” Langasjávar. Í góðu skyggni sést Skrauti í Vonarskarði og Túngnafellsjökull, Hekla og ýmis
fjöll í nágrenni hennar, einnig sér vestur á Eyjafjallajökul og Öræfajökull er tignarlegur á að líta í austri.
Tjarnargígur: Gönguleiðin Tjarnargígur – Eldborgafarvegur. „Gul gönguleið“ (2 klst.) liggur frá bílastæði
inn í Tjarnargíg og frá botni hans eftir hrauntröðum sem liggja utan um stórt gígasvæði og inn í annan
tilkomumikinn gíg. Þaðan er gengið sömu leið til baka út úr gígnum, inn á veginn, eftir honum og að
bílastæðinu við Tjarnargíg. Um þessa hrauntröð hefur bróðurpartur hraunsins sem myndar vestari
hraunbreiðuna runnið. Þessari stóru hrauntröð tengjast flestir stóru gíganna, hver með sinni eigin tröð, líkt
og hliðargötur við breiðstræti. Þessi gönguleið er fjölbreytt og þar sjást helstu mosategundir, fléttur og
háplöntur á svæðinu. Gangan er létt.
b. Aðrar gönguleiðir (óstikaðar) í þeim hluta Vatnajökulsþjóðgarðs sem er innan Skaftárhrepps:
Frá bifreiðastæði við Lambavatn, vestur og norður fyrir, yfir Kamba að Lyngfelli.
Úr Úlfarsdal móts við Uxatinda, en austan Skaftár.
Leiðólfsfell – Hrossatungur / Blágil. Óstikuð leið milli gististaða, mela-, mó- og hraunlandslag.
Hrossatungur – Uxatindar - Kambar, óstikuð leið á austurbakka Grjótár að Skaftá móts við
Uxatinda (austan hennar), uppá Kamba og aftur á veg í Úlfarsdal.
Laki – Blængur - Innrieyrar/Fremrieyrar – Hverfisfljót – Núpsstaðaskógar. Jökullandslag,
varasamar jökulár.
Laki – Innrieyrar/Fremrieyrar – Grænalón. Jökullandslag, varasamar jökulár.
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Laki – Miklafell - Hnúta – Þverá. Jökullandslag, hraun.

c. Nýjar gönguleiðir, á Skaftártunguafrétti með tengingu við gönguleiðanet á Fjallabakssvæðinu.
Frá sjónarhóli göngufólks er áhugavert að tengja gönguleiðina Sveinstindur –Skælingar (frá Sveinstindi í
Lambaskarðshóla) við gönguleiðirnar við Lakagíga og þaðan austur um í Núpsstaðarskóga. Við
Sveinstind-Skælinga er fyrir tenging til vesturs eftir Strútsstíg (Lambaskarðahólar-Hvanngil) og áfram inn
á Laugaveginn.
Með tilliti til þess að svæðið milli Kamba og Skaftár norðan Lakagíga er afar viðkvæmt þykir varasamt frá
sjónarhóli náttúruverndar að tengja saman þessar gönguleiðir norðan Uxatinda um mosaþembur
hraunsins. Gönguleiðir, brúar- eða kláfstæði, á móts við Uxatinda er betri m.t.t. náttúruverndar, auk þess
sem hann er öruggari m.t.t. snjófargs.
Því er æskilegra að göngubrú eða kláfur verði á Skaftá móts við eða skammt sunnan við Uxatinda er
tengdi saman gönguleiðir sem að ofan er lýst.
Gönguleið frá hringvegi um Lakagíga úr Úlfarsdal, að brúar eða kláfstæði við Uxatinda, lægi eftir
fjárgötum í mosa- og lyngvöxnu umhverfi á bakka Grjótár að Skaftá við Uxatinda og kallar því ekki á
jarðrask. Skammt er þaðan á gönguleiðina Sveinstindur – Skælingar vestan Skaftár.
Milli þjónustuhúss á Galta og Tjarnargígs er í skipulagi gert ráð fyrir nýrri gönguleið, einnig frá
þjónustuhúsi með staðsetningu á Galta, að Blágiljum. Síðari leiðin er eftir lítt notaðri vegslóð sem lögð var
sem smalavegur áður en núverandi vegur var lagður um Galta, talsvert er gengið eftir þessari leið þótt
hún sé ekki merkt sem slík. Fyrri leiðin, Galti – Tjarnargígur er einnig nokkuð gengin þótt ekki sé um eins
skýrt afmarkaða leið að ræða og milli Blágilja og Galta.
Úr Nýjadal, frá sæluhúsum FÍ í Vonarskarð; um Göngubrún/Tvílitaskarð að hverasvæði í Snapadal, 6-8
klst. aðra leiðina. Einnig umhverfis Tungnafellsjökul, óstikaðar leiðir.

d. Hugmyndir um aðrar gönguleiðir á vestursvæði, innan og á jöðrum þjóðgarðsins:
Í Vonarskarði: Merktar gönguleiðir frá bílastæði við Deili að háhitasvæðinu í Snapadal. Einnig frá
háhitasvæðinu norður að Gjóstuklifi, sem og frá háhitasvæðinu suður að Svarthöfða.
Bárðargata: Úr Vonarskarði, yfir Köldukvíslarbotna, yfir Sylgju / eða á jökli, og Sveðjuhraun um göngubrú
á Sveðju (í þrengingum) í Jökulheima.
Úr Jökulheimum yfir Tungná eða á jökli að botni Langasjávar og þaðan austur yfir Skaftá eða á jökli,
niður með Síðujökli, áfram inn að Grænalóni/ Núpsstaðaskógum með göngubrú á Hverfisfljóti. Einnig gæti
þurft að brúa Djúpá og Núpsá með göngubrú. Eða nota kláfa.
Gönguleið frá botni Langasávar eftir Fögrufjöllum eða um Breiðbak að Sveinstindi og þaðan um
Skælinga um Eldgjá í Hólaskjól. Þaðan að Strút og áfram um Strútsstíg og áfram í Landmannalaugar,
og tengdist þannig Laugaveginum. Frá Skælingum um göngubrú á Skaftá, t.d. við Skælinga og tengdist
þannig göngustígakerfi Lakagíga. Möguleg gönguleiðatenging :
Nýidalur/Vonarskarð – um Veiðivötn – Landmannalaugar - Laugavegurinn.
Nýidalur/Vonarskarð – með Köldukvísl – um Veiðivötn – Landmannalaugar - Laugavegurinn.
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9.3.2. Reiðleiðir og hjólastígar
Samkvæmt reglugerð fyrir Vatnajökulsþjóðgarð er umferð hesta um þjóðgarðinn einungis heimil á
skilgreindum eða merktum reiðleiðum
Leyfi þjóðgarðsvarðar þarf fyrir hópferð á hestum um þjóðgarðinn og getur hann sett skilyrði um
ferðamáta í samræmi við ákvæði verndaráætlunar til að tryggja að ekki verði spjöll á náttúru og
menningarminjum þjóðgarðsins.
Hvergi eru merktar reiðleiðir innan vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs og ekki hefur verið gerð úttekt á
mögulegum reiðleiðum innan þess. Víða eru þó reiðleiðir við jaðar þjóðgarðsins, þ.m.t. gamlar þjóðleiðir,
til dæmis sunnan Lakagíga og um Sprengisand vestan Tungnafellsjökuls.
Samkvæmt reglugerð fyrir Vatnajökulsþjóðgarð er umferð reiðhjóla heimil á vegum, bílastæðum og
merktum reiðhjólaleiðum í þjóðgarðinum en einnig á göngustígum þar sem ekki gilda sérstök bönn við
reiðhjólaumferð, enda sé full aðgát gagnvart göngufólki viðhöfð.
Hvergi eru merktir hjólastígar á vestursvæði þjóðgarðsins og ekki hefur verið unnið að úttekt á
mögulegum hjólaleiðum innan þess.
Framtíðarsýn
Nauðsynlegt er að gera úttekt á mögulegum reið- og hjólaleiðum innan vestursvæðisins.
Umferð hesta um þjóðgarðinn er heimil á skilgreindum eða merktum reiðleiðum. Heimilt er að slá upp
aðhöldum eða næturhólfum á skilgreindum áningarstöðum. Leyfi þjóðgarðsvarðar þarf fyrir hópferð á
hestum um þjóðgarðinn. Öll umferð hesta verði óhemil í Lakagígum.
Gert ráð fyrir reiðleið frá Hrossatungum að Blágiljum eftir aflagðri ökuslóð, þar er nú reiðleið
smalamanna. Einnig er gert ráð fyrir reiðleið frá Blágiljum að þjónustustöð á Galta. Þar er nú bæði göngu
og reiðleið smala og gönguhópa sem gista í Blágiljum. Í Aðalskipulagi er gert ráð fyrir að reiðleiðir fylgi
akvegum.

9.4.

Aðgengi hreyfihamlaðra

Auðvelt er að tryggja aðgengi hreyfihamlaðra ferðamanna á nokkrum stöðum sem nú eru all-fjölsóttir.
Þegar er þegar gert ráð fyrir aðgengi hreyfihamlaðra með aðstoð að Tjarnargíg á Lakasvæðinu, eftir braut
sem liggur frá bílastæði að útsýnispalli. Snyrtihúsið við Tjarnargíg gerir enn fremur ráð fyrir aðgengi
hreyfihamlaðra.
Ferðafélag Íslands vinnur nú að endurbótum á ferðamannaaðstöðu í Nýjadal til að tryggja aðgengi
hreyfihamlaðra. Gott aðgengi er fyrir hreyfihamlaða að hreinlætisaðstöðu og gistirými í Nýjadal.
Ekki er aðstaða fyrir hreyfihamlaða í Jökulheimum.
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.
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b. Að notast verði við flokkunarviðmið Ferðamálastofu og staðir merktir og kynntir samkvæmt
þessum viðmiðum.
Flokkunarviðmið Ferðamálastofu auðvelda hreyfihömluðum að skipuleggja ferðalög um Ísland.
Vatnajökulsþjóðgarður ætti strax að taka upp viðkomandi viðmið og gera úttekt á helstu útivistar- og
áningastöðum þjóðgarðsins miðað við gátlista Ferðamálastofu. Í framhaldinu þarf að flokka og merkja þá
staði sem falla undir þessi viðmið og kynna þá vel.

9.5. Öryggismál gesta
Stöðug landmótun og óblíð náttúruöfl svæðisins hafa áhrif á umferð og öryggi gesta í þjóðgarðinum. Að
fara yfir óbrúaðar ár er upplifun sem margir gestir sækjast eftir inn á hálendi Íslands en gestir eru misvel
undir það búnir og aðstæður breytast fljótt á vettvangi. Næstu áratugina munu áhrif hnattrænna
loftlagsbreytinga koma til með að vega þungt varðandi öryggismál innan þjóðgarðsins og breytingar
skriðjökla, breytingar á farvegum jökulvatna, jökulhlaup, eldgos og jarðhræringar í kjölfar hops jöklanna
eru þættir sem taka verður tillit til. Á hálendinu geta veður breyst skyndilega og vegir orðið ófærir vegna
sandstorma eða snjóa.
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að stjórnendur þjóðgarðsins móti stefnu um hver ábyrgð þjóðgarðsins og gesta er varðandi umferð og
dvöl í þjóðgarðinum.
Það þarf að vera skýrt hver ábyrgð þjóðgarðsins er varðandi öryggismál gesta og hvenær gestir bera
sjálfir ábyrgð á eigin öryggi. Ábyrgð getur snúið að mörgum þáttum, s.s. akstri á vegum og slóðum innan
þjóðgarðsins, öryggi á gönguleiðum, öryggi mannvirkja, náttúruvá, hæfni leiðsögumanna við erfiðar
aðstæður, upplýsingagjöf og tilkynningaskyldu. Það er nauðsynlegt að þjóðgarðurinn marki skýra stefnu
um þetta málefni í samræmi við lög og reglur þar af lútandi. Stefnan þarf að vera aðgengileg og vel kynnt
öllum gestum.
b. Að gera forvarnaráætlun fyrir þjóðgarðinn.
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
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aðferð þarfnast virks eftirlits og er oft ekki heppileg lausn þar sem gestir upplifa takmarkanir oft illa. Í fjórða
lagi er að fræða gesti um hætturnar, hvernig megi komast hjá þeim og hvernig skuli bregðast við þeim.
Upplýsingagjöf og fræðsla er sú aðferð sem oftast er valin enda talin gefa bestan árangur til langs tíma
litið.
Á öllum þjónustueiningum þjóðgarðsins þarf að koma upp viðeigandi upplýsingum og fræðslu um
öryggismál innan þjóðgarðsins, s.s. ástand vega, ástand gönguleiða, óbrúaðar ár og vöð.
Upplýsingar um fjarskiptasamband og GPS hnit helstu leiða séu gerðar aðgengilegar. Á
hálendinu má setja GPS hnit og símanúmer inn á upplýsingaskilti og fræðslupósta.
Upplýsingar um viðveru landvarða á landvörslustöðum þurfa að vera aðgengilegar en gestir þurfa
að vita, öryggisins vegna, ef stór svæði eru mannlaus og eftirlitslaus, t.d. á haustin.
Upplýsingar frá sjálfvirkum veðurstöðvum og rennslismælum helstu jökuláa séu gerðar
aðgengilegar gestum, í gestastofum, upplýsingamiðstöðum og á vefsíðu þjóðgarðsins.

Mynd 9.2. Veðurstöðvar, flóðamælar og fjarskiptamöstur á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs (kort
væntanlegt).

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. Fjölga þarf landvörðum á
hálendinu, bæta við landvörslustöðum (sjá kafla 9.2.) og lengja viðveru þeirra fram á haustin (sjá kafla
14).
Nokkrar veðurstöðvar (sjá viðauka 13) eru á eða í næsta nágrenni norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs.
Engin veðurstöð er á norðurhálendinu milli Jökulsár á Fjöllum og Skjálfandafljóts en þörf væri á að bæta
við sjálfvirkri veðurstöð við Gæsavatnaleið.

9.6. Ferðaþjónusta í Vatnajökulsþjóðgarði
Náttúra Íslands er helsta ástæða heimsóknar erlendra ferðamanna til Íslands en erlendum gestum til
landsins fjölgar ár frá ári og eru nú komnir yfir hálfa milljón. Vatnajökulsþjóðgarður hefur að geyma
margar af náttúruperlum Íslands og mikil aðsókn er nú þegar á nokkra staði innan hans. Miklar vonir eru
bundnar við að Vatnajökulsþjóðgarður verði lyftistöng í ferðaþjónustu á Íslandi, einkum í nálægðum
byggðum hans og ljóst er að mörg tækifæri eru til staðar. Ferðaþjónusta sem byggir á friðlýstum svæðum
heimsins er talin koma til með að aukast á næstu áratugum. Hugtakið eða orðið þjóðgarður felur í sér,
einkum fyrir erlenda ferðamenn, ákveðið „vörumerki“ eða ímynd sem er mikilvægt fyrir markaðssetningu
svæðisins. En „vörumerkið“ verður að standa undir sér og það gerist ekki nema þjóðgarðurinn móti sér
bæði skýra og gagnsæa stefnu um ferðaþjónustu í Vatnajökulsþjóðgarði, setji skýrar leikreglur þar sem
alls jafnræðis sé gætt og komi sér upp sterkum innviðum.
Í 18. gr. reglugerðar um þjóðgarðinn segir að ferðaþjónusta með aðstöðu innan þjóðgarðsins skuli
skipulögð á grundvelli sjálfbærrar ferðaþjónustu. Samkvæmt þessu verður þjóðgarðurinn að skilgreina
sjálfbæra ferðaþjónustu og leiðbeina ferðaþjónustuaðilum sem vilja starfa innan þjóðgarðsins um hvernig
þeir geti uppfyllt ákvæði um sjálfbæra ferðaþjónustu. Samkvæmt 31. gr. reglugerðar um þjóðgarðinn er
aðeins sú mannvirkjagerð sem gert er ráð fyrir í verndaráætlun heimil og getur sú mannvirkjagerð verið
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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
a. Að efla tækifæri fyrir ferðaþjónustuaðila í jaðarbyggðum þjóðgarðsins
Stofnun og tilvist Vatnajökulsþjóðgarðs getur eflt mjög ferðaþjónustu á vestursvæðinu. Til að tryggja
jákvæða ímynd sem byggir á sérstöðu svæðisins þurfa að fara saman góð og öflug þjónusta í nágrenni
þjóðgarðs ásamt skýrri stefnu og sterkum innviðum þjóðgarðsins. Samlegðaráhrif þjóðgarðs og
jaðarbyggða hans eru 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
vestursvæði 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 auðlindir hans.
Útbúa leiðbeiningar um sjálfbæra ferðaþjónustu innan þjóðgarðsins.
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Stefna að viðurkenndri alþjóðlegri vottun sjálfbærrar ferðaþjónustu innan þjóðgarðsins sem
staðfestir góða sambúð ferðaþjónustuaðila við umhverfi og samfélag. Þetta getur t.d. verið
vottun Europarc, sem eru samtök þjóðgarða í Evrópu, um sjálfbæra ferðaþjónustu (European
Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas). Vottun Europarc byggir meðal annars á
því að bæði þjóðgarðurinn og þeir ferðaþjónustuaðilar sem eru með aðstöðu innan hans móti
sér umhverfisstefnu.
c. Að þjóðgarðurinn móti sér ábyrga umhverfisstefnu sem tekin er upp í öllu innra starfi
þjóðgarðsins og verði öðrum fyrirmynd.
Þjóðgarðurinn þarf að ganga á undan með góðu fordæmi og móta sér skilvirka og gagnsæa
umhverfisstefnu varðandi innra starf þjóðgarðsins. Stefnan þarf meðal annars að taka á orkunotkun,
umhverfisvænum innkaupum og notkun efna í rekstri, frárennsli, sorpförgun, umhverfisvænum
samgöngum og samgöngutækjum, loftmengun, vatnsmengun og ljósmengun. Umhverfisstefnan skal vera
öðrum fyrirmynd og hvatning.
d. Að þjóðgarðurinn leggi áherslu á að ferðaskrifstofur og gestir taki upp „Leave No Trace“ kerfið
til að draga úr áhrifum á umhverfið.
Taktu ekkert nema myndir og skyldu aðeins eftir fótspor. Leave No Trace er alþjóðlegt kerfi sem hefur
það að markmiði að upplýsa og fræða gesti um hvernig lágmarka megi áhrif útivistar á náttúruna um leið
og hennar er notið. Kerfið byggir á fræðslu sem höfðar til siðferðisvitundar gesta fremur en að setja boð
og bönn.
e. Að þjóðgarðurinn setji skýrar leikreglur varðandi hvar þjónustu skuli veita innan garðsins,
hvaða þjónustu eigi að veita og hvaða skilyrði ferðaþjónustuaðilar með aðstöðu innan garðsins
þurfi að uppfylla.
Þjónusta sem krefst mannvirkjagerðar skal veita á skilgreindum þjónustusvæðum (sjá kafla 5 og 9.2.) og
öll mannvirkjagerð skal falla vel að landi (sjá kafla 6.2). Stór þjónustusvæði skulu að jafnaði byggjast á
jaðri þjóðgarðsins. Gert er ráð fyrir þjónustu annarra (ferðaþjónustuaðila) en þjóðgarðsins á eftirtöldum
þjónustusvæðum á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs:
Nýidalur
Þau skilyrði sem ferðaþjónustuaðilar með aðstöðu innan þjóðgarðsins þurfa að uppfylla eru:
Að ferðaþjónustuaðilinn hafi öll tilskilin leyfi til reksturs þeirrar starfsemi sem um ræðir (s.s.
ferðaþjónustuleyfi, byggingarleyfi, leyfi heilbrigðisfulltrúa og framkvæmdaleyfi.).
Að ferðaþjónustuaðilinn hafi gagnsæa umhverfisstefnu.
Að ferðaþjónustuaðilinn hafi viðurkennda umhverfisvottun sem byggir á alþjóðlegri vottun um
sjálfbæra ferðaþjónustu (sbr. lið a).
Rétt er að gefa þeim aðilum sem nú þegar eru með rekstur innan garðsins 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.
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Vottun staðfestir að viðkomandi aðili skilar góðum árangri og bætir þar með ímynd hans út á við. Vottunin
þarf að vera hvetjandi og eftirsóknarverð fyrir ferðaþjónustuaðila. Því fleiri sem óska eftir vottun því
jákvæðara er það fyrir viðkomandi samfélag, ímynd þess og þjóðgarðsins. Viðurkennd vottun (t.d.
Europarc) er framkvæmd af óháðum þriðja aðila. Alþjóðlegar viðurkenndar vottanir eru jákvæðar en þeim
getur fylgt mikil skriffinnska og bókhald sem nauðsynlegt er að þjóðgarðurinn aðstoði við og veiti
leiðbeiningar um.
Vörumerki geta fylgt alþjóðlegri vottun eins og að framan greinir en einnig má líta á vörumerki sem
sjálfstæða vottun þjóðgarðsins sem nota má á ýmsa þjónustu, t.d. leiðsögn eða framleiðslu eins og
handverk og matvæli úr næsta nágrenni þjóðgarðsins. Til að geta notað vörumerki þjóðgarðsins þurfa
viðkomandi þjónustu- og framleiðsluaðilar að uppfylla ákveðin skilyrði sem þjóðgarðurinn setur varðandi
umgengni við umhverfið, t.d. hæfniskröfur leiðsögumanna, upprunaleika og gæði vöru.
Bæði vottun og vörumerki eiga að vera hvatning fyrir viðkomandi aðila að efla þjónustu innan sem utan
garðsins.
Þjóðgarðurinn móti vinnureglur og setji skilyrði um hvernig aðilar geti notað vörumerki
þjóðgarðsins.

9.7. Rannsóknir og vöktun
Upplýsingar um gesti svæðisins eru mjög gloppóttar. Fáar talningar hafa verið gerðar og heildarfjöldi
gesta á einstökum svæðum er áætlaður út frá spurningakönnunum sem gerðar eru meðal erlendra og
íslenskra gesta um það hvaða svæði á Íslandi þeir hafi heimsótt. Einu áreiðanlegu tölurnar eru fjöldi
gistinátta á einstökum gististöðum þjóðgarðsins. Vegagerðin framkvæmir umferðartalningar á nokkurra
ára fresti en þess á milli eru tölur byggðar á líkönum.
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, upplýsingamiðstöðum auk þess sem
nauðsynlegt er að halda góða skráningu um þá þjónustu sem veitt er til gesta í gegnum síma og tölvupóst
og fylgjast þarf með heimsóknum á vefsíðu þjóðgarðsins. Þetta er nauðsynlegt til að geta metið þjónustuog starfsmannaþörf. Einnig þarf að gera reglulegar viðhorfskannanir á helstu stöðum og í gestastofum,
t.d. á 5 ára fresti en samanburðargögn vantar.
Koma ætti upp miðlægum gagnagrunni um talningar og viðhorfskannanir í þjóðgarðinum en slík fyrirmynd
er í Finnlandi. Þar er notast við gagnagrunn sem heitir ASTA og skoða ætti hvort hægt væri að innleiða
sambærilegan gagngrunn fyrir Vatnajökulsþjóðgarð og önnur friðlýst svæði á Íslandi.
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.
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Í famhaldi af gerð áætlunar um talningar og viðhorfskannanir þarf smátt og smátt að koma upp
markvissum vöktunum þar sem áhrif gesta á náttúru- og menningarminjar svæðisins eru vöktuð með
skipulögðum hætti. Þar þarf fyrst að leggja áherslu á fjölfarna staði, staði sem þarfnast sérstakrar verndar
og staði þar sem er að finna sjaldgæfar tegundir. Notast ætti við LAC (Limits of Acceptable Change)
kerfið við gerð vöktunaráætlana. Í töflu 9.3. eru listuð upp áhersluatriði varðandi rannsóknir og vöktun
varðandi útivist og ferðaþjónustu svæðisins.
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. Forgangsleið er:
Lakavegur, nr. 206.

Einstaklingstalningar á
gönguleiðum

Gera þarf skipulegar talningar á helstu leiðum innan þjóðgarðsins. Forgangsleiðir eru:
Gönguleiðir á Lakagígasvæði.
Gönguleiðir í Vonarskarði

Talningar á gististöðum

Gera þarf skipulegar talningar á öllum gististöðum svæðisins.

Gestastofur og
þjónustufyrirspurnir

Gera þarf skipulegar talningar í gestastofum og upplýsingamiðstöðum á svæðinu.
Forgangsverkefni eru að:
Koma á talingu gesta á völdum stöðum, í samræmi við vöktunarverkefni.
Skrá fjölda símtala og tölvupósta varðandi fyrirspurnir gesta í gestastofu á
Kirkjubæjarklaustri.
Skrá heimsóknir á vefsíðu þjóðgarðsins.

Viðhorfskannanir

Vöktun, þolmörk

Gera þarf markvissar og skipulegar viðhorfskannanir á svæðinu meðal
ferðamanna, ferðaþjónustuaðila og heimamanna.
Gera þarf markvissa og skipulagða áætlun um vöktun á einstökum þáttum. Í forgangi á
þeirri áætlun er::
Umferð um Lakagíga, Snapadal 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.
Fylgjast samhliða þessu með þolmörkum meðal ferðamanna og heimamanna,
ferðaþjónustuaðila og annarra. Einnig er mikilvægt að meta ástand náttúru, bæði á
helstu núverandi gönguleiðum og á þeim nýju leiðum sem gerðar eru tillögur um.
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Forvarnaráætlun
Ljúka gerð forvarnaráætlunar fyrir allan þjóðgarðinn sem tekur til forvarna,
viðbragða og þjálfunar starfsmanna og annarra aðila.
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10. Upplýsingagjöf og fræðsla
10.1 Yfirlit og framtíðarsýn
Frá stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs hefur upplýsingamiðlun á vestursvæðinu verið á fimm stöðum yfir
sumartímann; í upplýsingamiðstöðinni á Kirkjubæjarklaustri og hjá landvörðum við Lakagíga, í Hólaskjóli,
Hrauneyjum og Nýjadal. Yfir veturinn hefur upplýsingum verið miðlað um þjóðgarðinn á skrifstofu hans í
Kirkjubæjarstofu og hefur talsvert verið þangað leitað, einkum að hausti og síðari hluta vetrar. Skipulagt
fræðslustarf hefur ekki farið fram innan þjóðgarðsins sjálfs, ef frá er talin upplýsingamiðlun á heimasíðu
hans.
Starfsmenn hans hafa miðlað fræðslu inn í Kirkjubæjarskóla á Síðu, auk þess nemendur hans hafa farið í
vettvangsferð inn í Laka þriðja hvert ár. Þá hefur starfsmaður vestursvæðis miðlað fræðslu til verðandi
leiðsögumanna. Starfsmenn þjóðgarðsins hafa einnig tekið á móti námshópum, aðallega erlendum, í
Laka.
Bæklingar, fræðslu- og upplýsingaskilti gegna þýðingarmiklu hlutverki í fræðslu og upplýsingagjöf. Unnið
er að því í samvinnu Vatnajökulsþjóðgarðs, Umhverfisstofnunar, Ferðamálastofu og Þingvallaþjóðgarðs,
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. Nefna má að þeir staðir sem bílastæði eru fyrirhuguð á eru oft sjálfgefin fyrir
fræðsluskilti. Útbúinn hefur verið sérbæklingur um Laka, en bæklingar um aðra hluta vestursvæðisins eru
ekki fyrir hendi.
Þjóðgarðsmerki var sett upp við Laka s.l. sumar. Fleiri slík merki verða tilbúin til uppsetningar sumarið
2010. Engin eiginleg fræðsluskilti hafa verið sett upp á vegum þjóðgarðsins innan vestursvæðis.
Á heimasíðu þjóðgarðsins, í bæklingum, á upplýsinga- og fræðsluskiltum eru veittar upplýsingar og
fræðsla um þjóðgarðinn og einstaklingar eða félög hafa gefið út bækur sem fjalla með einum eða öðrum
hætti um svæðið.
Framtíðarsýn
Á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs skal starfa sérfræðingur í upplýsinga- og fræðslumálum sem sjái
m.a. um starfrækslu náttúruskóla, móttöku skólahópa og hönnun fræðslu- og kennsluefnis fyrir ólíka hópa
þjóðgarðsgesta, í nánu samstarfi við þekkingar- og fræðslustofnanir í grannbyggðum þjóðgarðsins.
Innan þjóðgarðsins starfi jafnframt sérfræðingar sem séu í samstarfi við helstu aðila sem stunda
rannsóknir í þjóðgarðinum og annist m.a. miðlun upplýsinga um rannsóknaniðurstöður til gesta
þjóðgarðsins.
Heimasíða Vatnajökulsþjóðgarðs miðli mikilvægustu upplýsingum um þjóðgarðinn. Komið verði upp
veflægum gagnagrunni sem geymir upplýsingar um rannsóknir tengdar þjóðgarðinum.
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Sett verði upp upplýsinga- og fræðsluskilti við aðkomuleiðir inn í þjóðgarðinn.
Þar til gestastofa þjóðgarðsins á Kirkjubæjarklaustri hefur verið tekin í notkun er gert ráð fyrir miðlun
upplýsinga til ferðamanna allan ársins hring í samvinnu við upplýsingamiðstöð ferðamála á
Kirkjubæjarklaustri, enda er aðgangur að upplýsingum eitt af frumskilyrðum fyrir lengingu
ferðamannatímans. Kanna þarf möguleika á samstarfi við upplýsingamiðstöð ferðamála á Hellu um
miðlun upplýsinga um þjóðgarðinn, með líkum hætti og ráðgert er á Kirkjubæjarklaustri. Einnig þarf að
kanna möguleika á miðlun upplýsinga til ferðamanna í Hrauneyjum allt árið um kring.
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 í
grannbyggðum hans og geta leiðbeint um gönguleiðir og afþreyingar- og gistimöguleika bæði innan
þjóðgarðs og utan. Halda þarf kynningarnámskeið um þjóðgarðinn og grannsvæði, fyrir starfsfólk
upplýsingamiðstöðva, ferðaþjónustuaðila og aðra áhugasama. Í allri upplýsingamiðlun á vegum
þjóðgarðsins verði hugað að möguleikum á því að beita nýjustu tækni, s.s. með miðlun upplýsinga í
gegnum síma (podcast).
Meginatriði
forvarnaráætlunar
þjónustumiðstöðum.

þjóðgarðsins

verði

sýnileg

á

upplýsingamiðstöðvum

og

Engin heildstæð áætlun um upplýsingagjöf og fræðslu er til fyrir þjóðgarðssvæðið og áherslur eru
brotakenndar.
Það liggja mikil tækifæri í upplýsingagjöf og fræðslu um svæðið og leggja ætti megináherslu á að ná til
allra gesta þjóðgarðsins með einum eða öðrum hætti, allt frá upphafi ákvörðunar þeirra um ferðalag um
svæðið, fram að brottför þeirra af svæðinu. Gott aðgengi að svæðinu felst ekki síst í góðu aðgengi að
upplýsingum og fræðslu um svæðið. Mikilvægt er að gera fræðslu strax að virku stjórntæki til verndunar
garðsins þar sem þekking, skilningur og virðing gesta á náttúru- og menningarauðlindum þjóðgarðsins er
aukinn. Fjölbreytt og stórbrotið landslag, lifandi landmótunarferlar og einstaka náttúruminjar samofnar
menningu og sögu gera svæðið einstakt og veita því mjög mikið fræðslugildi. Gildir það hvort sem er um
óformlega fræðslu til gesta svæðisins eða formlegrar fræðslu til skólahópa á öllum skólastigum. Fræðslan
getur farið fram á vettvangi, í gestastofu, í útgáfum eða á heimasíðu þjóðgarðsins og til þess má nota
margvíslega miðla. Þá liggja mörg tækifæri varðandi samstarf þjóðgarðsins og annarra aðila um
upplýsingagjöf og fræðslu. Má þar nefna samstarf við aðrar upplýsingamiðstöðvar, ferðaþjónustu,
menntastofnanir, heimaaðila, stofnanir og einstaka vísindamenn.
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Framtíðarsýn

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

10.2 Skipulag upplýsingagjafar og fræðslu
Upplýsingagjöf og fræðsla eru mikilvægt stjórntæki sem því miður hafa oft verið vanmetin. Til að ná
árangri þurfa upplýsingagjöf og fræðsla að vera skipulögð með markvissum hætti og móta þarf stefnu og
áherslur sem byggja á markmiðum þjóðgarðsins. Starfsfólk þarf að vera vel að sér á þessu sviði og efla
þarf menntun starfsmanna sem sinna upplýsingagjöf og fræðslu. Leggja á aukna áherslu á fjölbreytta
miðla, nota þau tækifæri sem tæknin býður uppá án þess þó að láta hana eingöngu ráða för. Heimasíðu
þjóðgarðsins þarf að virkja og efla.
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.
Helstu markmið og aðgerðir
a. Gerð fræðsluáætlunar 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.
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Skipuleggur áherslur fræðslu út frá meginsérstöðu og markmiðum svæða.
Gerir aðgerðaáætlun fyrir mismunandi miðla og áherslur einstakra miðla. Má þar nefna
gönguferðir, viðburði, bæklinga, skilti, náttúru- og sögustíga, útsýnisleiðir með áherslu á einstök
þema, vefsíður, sýningar og fleira.
Metur árangur af fræðslu.
b. Að koma upp skipulögðum einingum fyrir upplýsingagjöf og fræðslu á öllum aðkomuleiðum og
helstu áningastöðum þjóðgarðsins.
Í skýrslu ráðgjafanefndar um Vatnajökulsþjóðgarð eru skilgreindar þrenns konar einingar í þjónustuneti
þjóðgarðsins; gestastofur, landvörslustöðvar og upplýsingastöðvar. Hér er lagt til að endurskoða þessar
skilgreiningar og auka fjölbreytileika eininga sem koma að upplýsingagjöf og fræðslu á svæðinu til að ná
til sem flestra gesta þjóðgarðsins, sbr. kafla 9.2. Í kjölfarið þarf einnig að gera þarfagreiningu á því hvaða
lágmarksupplýsingar og fræðsla þurfa að vera til staðar á hverri einingu. Sú þarfagreining getur verið hluti
af framkvæmd fræðsluáætlunar sem fjallað er um í lið a.
c. Að auka vægi náttúrutúlkunar og gera hana að markvissu stjórntæki verndunar.
Náttúrutúlkun (umhverfistúlkun) 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 veita svigrúm fyrir landverði til undirbúnings fræðslu með vettvangsferðum og lestri heimilda.
Að miðla upplýsingum á fjölbreyttan hátt til að koma til móts við mismunandi þarfir gesta.
Að leggja sérstaka áherslu á persónulega fræðslu á landvörslustöðum þar sem hún er að jafnaði
sveigjanlegri, betur aðlöguð einstaklingum og veitir gestum að jafnaði meiri upplifun.
Að skipuleggja náttúrutúlkun með sérstöðu Vatnajökulsþjóðgarðs í huga og hvert einstakt
landsvæði ætti að móta áherslur í samræmi við sérstöðu þess.
Að fjölga náttúru- og sögustígum sem leiða gesti skipulega um ákveðið svæði.
Að meta árangur náttúrutúlkunar með markvissum hætti, sjá kafla 9.4.
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d. Að efla fræðslu og upplýsingamiðlun í gestastofu á Kirkjubæjarklaustri.
Sú góða aðstaða sem verður í gestastofunni á Klaustri mun veita tækifæri til mjög öflugrar
upplýsingagjafar og lifandi fræðslu allt árið um kring. Til að svo geti orðið þarf að fjölga
heilsársstarfsmönnum sem sinni fræðslumálum og rannsóknum, sbr. umfjöllun hér að framan. Nánar er
fjallað um þátt upplýsingagjafar í kafla 10.3. en öflug fræðsla í gestastofunni á Klaustri getur orðið öflug
allt árið með því:
Að hafa gestastofuna á Kirkjubæjarklaustri opna allt árið um kring.
Að bjóða upp á viðburði, fræðslufundi og ráðstefnur allt árið um kring.
Að bjóða uppá ýmis námskeið um þjóðgarðinn og efni honum tengd í samstarfi við stofnanir í
héraði, heimamenn og ferðaþjónustuaðila, vísindamenn, handverksfólk og fleiri.
e. Að efla fræðslu á heimasíðu þjóðgarðsins.
Reynsla og upplifun gesta af þjóðgarðinum er ekki bundin við dvöl þeirra á staðnum heldur hefst um leið
og þeir taka ákvörðun um að heimsækja þjóðgarðinn og líkur löngu eftir brottför úr þjóðgarðinum. Þar
skipta góðar heimasíður öllu máli. Heimasíða Vatnajökulsþjóðgarðs virkar ekki sem sá öflugi og gagnvirki
kynningarmiðill sem hún ætti að vera. Hana þarf að setja upp þannig að nún 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.
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, sérstöðu einstakra svæða,
þjónustu, afþreyingu og áhugaverða staði þar sem gestir hans eru leiddir frá einum stað til annars. Leita á
samstarfs við markaðsskrifstofur landshlutanna við útgáfu sameiginlegs upplýsingabæklings.
Á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs ætti að efla samstarf við Atvinnuþróunarfélag Suðurlands,
atvinnumálanefndir sveitarfélaganna, Markaðsskrifstofu Suðurlands, og atvinnu- og ferðaþjónustuklasann
Frið og frumkrafta varðandi útgáfu og kynningarmál, sem og við þekkingarstofnanir á svæðinu eins og
Kirkjubæjarstofu og fræðasetur Háskóla Íslands.

10.2.1 Áherslur í fræðslu.
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Fræðsluáætlun mótar áherslur í fræðslu út frá markmiðum og sérstöðu þjóðgarðsins og einstakra svæða
hans. Hér er aðeins lögð áhersla á nokkra þætti sem hafa má til hliðsjónar við gerð fræðsluáætlunar.
Virk landmótun svæðisins. Einstakt tækifæri til að fræða gesti um virk landmótunaröfl svæðisins, elda,
ísa, vatn og veðrun.
Í kjölfar jökla kviknar líf. Hop jökla skapar ekki aðeins einstakt tækifæri til rannsókna á hvernig líf kviknar
í kjölfar jökla heldur hefur slíkt landnám einnig mikið fræðslugildi.
Samspil jarðfræðilegrar og líffræðilegrar fjölbreytni.Virk landmótun svæðisins og virkir jarðfræðilegir
ferlar skapa grunninn að jarðfræðilegri fjölbreytni sem er undirstaða líffræðilegrar fjölbreytni. Einstakt
tækifæri til að öðlast frekari skilning á ferlum náttúrunnar.
Áhrif hnattrænna loftslagsbreytinga.Áhrif hnattrænna loftslagsbreytinga munu á komandi áratugum
hafa margvísleg áhrif á friðlýst svæði um allan heim og valda breytingum sem margar hverjar eru
ófyrirsjáanlegar. Áhrif hlýnandi loftslags á jökulinn og næsta umhverfi hans munu valda mjög hröðum
breytingum á svæðinu. Þær breytingar hafa bæði mikið rannsókna- og fræðslugildi enda óvíða jafn
aðgengilegar og á þjóðgarðssvæðinu.
Lakagígar.Tækifæri til að miðla þekkingu um vel skráða jarðsögu og heimssöguleg áhrif Skaftárelda á líf
fólks á norður hveli jarðar.
Vonarskarð.Tækifæri til að hvetja til rannsókna á framvindu gróðurs á víðáttumiklu landsvæði í tengslum
við hlýnandi loftslag.
Lífríki. Margvísleg tækifæri. Sjá kafla 6.6.
Menning og saga. Margvísleg tækifæri, t.d. í tengslum við Skaftárelda og hálendisferðir. Sjá kafla 7.
Eldvirkni og jarðskorpuhreyfingar. Jarðfræðirannsóknir tengdar möttulstrók, landreki og landrisi.

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.
Helstu markmið og aðgerðir:
a. Að koma á markvissu samstarfi upplýsingamiðstöðva á svæðinu.
Gestastofa á Kirkjubæjarklaustri verður lykill að landsvæðinu vestan Skaftafells allt norður í Vonarskarð,
og nær því til alls vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs, auk nærliggjandi svæða.
Koma verður á formlegu samstarfi allra upplýsingamiðstöðva á jaðri vestursvæðis um kynningu, útgáfu,
dreifingu og almenna upplýsingagjöf. Til að auka vægi upplýsingamiðstöðva þarf að fá aukið fjármagn og
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skoða ætti hvort Vatnajökulsþjóðgarður geti komið að stofnun sameiginlegs fyrirtækis í Skaftár- og
Ásahreppi um upplýsingamiðstöðvar og rekstur þeirra.
Aukin upplýsingagjöf þjóðgarðsins um svæði utan þjóðgarðs eykur jákvæð samlegðaráhrif þjóðgarðs og
ferðaþjónustu á svæðinu.
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 efla samstarf leik-, grunn- og framhaldsskóla við þjóðgarðinn, með verkefnavinnu og
heimsóknum. Tengja ferðir í þjóðgarðinum við námsskrár skólanna svo þær séu hluti af
venjubundnu starfi þeirra.
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 vestursvæðið sem sinnir fræðslu til skóla og gesta allt árið um kring, svo og
öðrum fræðslu og upplýsingamálum.
Að koma á samstarfi við ferðaþjónustuaðila á vestursvæði varðandi móttöku og þjónustu við
skólahópa.
c. Að efla samstarf við heimaaðila um fræðslu og viðburði.
Eitt af meginmarkmiðum Vatnajökulsþjóðgarðs er að skapa jaðarbyggðum hans tækifæri sem fela í sér
náttúrufarslegan, menningarlegan, félagslegan og efnahagslegan ávinning. Til að ná fram því markmiði
þarf meðal annars að efla þekkingu heimamanna á þjóðgarðinum með öflugri fræðslu um þjóðgarðinn og
samstarfi sem er til þess gert að nýta tækifæri fræðslunnar í hverri heimabyggð. Þá er einnig mikilvægt að
nýta staðbundna þekkingu heimamanna, ekki síst til að auka sérstöðu í þeirrar fræðslu sem hvert svæði
þjóðgarðsins veitir. Helstu aðgerðir eru:
Að skipuleggja kynningar, námskeið og vettvangsferðir um vestursvæði þjóðgarðsins fyrir
ferðaþjónustuaðila og íbúa í nágrenni hans t.a.m. í samstarfi við Kirkjubæjarstofu. Slík námskeið
hefðu það að markmiði að bæta þekkingu á þjóðgarðinum sem og þjónustu í og við þjóðgarða en
105

Háskólasetrið á Hornafirði
Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs
maí 2010
Drög að tillögum fyrir vestursvæði
____________________________________________________________________________________
góð þekking íbúa og ferðaþjónustuaðila á þjóðgarðinum og góð þjónusta, innan sem utan
þjóðgarðs mótar viðhorf gesta til þjóðgarðsins (sjá einnig tillögu um fræðslu fyrir starfsfólk
upplýsingamiðstöðva og ferðaþjónustuaðila).
Að koma á samstarfi við vinnuskóla í héraði, sjálfboðaliðasamtök og fleiri aðila þar sem blandað
er saman fræðslu og verkefnum á sviði náttúruverndar í þjóðgarðinum.
Að nýta staðbundna þekkingu heimamanna á náttúru og sögu svæðisins og skipuleggja
gönguferðir og viðburði þar sem sú þekking fær að njóta sín.
Að efla samstarf við söfn og aðrar sýningar á svæðinu með uppákomum og kynningum sem
nýtast þeim aðilum.
d. Að efla samstarf við vísindamenn og hvetja til aukinna rannsókna og vöktunar í þjóðgarðinum.
Skynsamleg stjórnun og ákvarðanataka þarf að byggja á bestu þekkingu um þjóðgarðinn og auðlindir
hans og þeirri þekkingu þarf að miðla. Vatnajökulsþjóðgarður á markvisst að auka samstarf við
vísindamenn og rannsóknastofnanir um rannsóknir og vöktun á auðlindum þjóðgarðsins og skapa þar
tækifæri sem nýtast jaðarbyggðum hans. Vatnajökulsþjóðgarður á:
Að gera rannsókna- og vöktunaráætlun í samstarfi við þekkingarstofnanir í héraði og aðrar
stofnanir.
Að bjóða uppá rannsóknaraðstöðu í gestastofu á Kirkjubæjarklaustri fyrir vísindamenn og
háskólanema.
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
Miklir möguleikar eru til rannsókna á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Fjölbreytt og sérstætt náttúrufar
gera svæðið eftirsóknarvert til rannsókna. Mikil tækifæri eru til rannsókna t.d. á eldvirkni, jöklum,
landslagi, lífríki og tengslum mannlífs og mikilvirkra náttúruafla í í aldanna rás.
Lengi hefur verið unnið að margvíslegum jarðfræðirannsóknum á svæðinu, ekki síst í tengslum við
Skaftárelda og önnur eldsumbrot. Jöklarannsóknafélag Íslands hefur byggt upp rannsóknarstöð á
Grímsfjalli sem bæði gegnir lykilhlutverki í vöktun eldfjalla á svæðinu og er bækistöð fyrir flesta
rannsóknarleiðangra á Vatnajökli. Háhitasvæði í Vonarskarði og Köldukvíslarbotnum hafa verið
rannsökuð í tengslum við rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða. Vistgerðir hafa verið
rannsakaðar og kortlagðar á afréttum Skaftártungu og Síðumanna. Þá hefur verið unnið að rannsóknum á
gróðurframvindu í Skaftáreldahrauni sem er mjög sérstæð vegna afgerandi áhrifa mosa (hraungambra). Í
tengslum við virkjanaframkvæmdir/-hugmyndir hafa verið unnar miklar rannsóknir á jarðfræði og vatnafari
svæðisins.
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Kirkjubæjarstofa er rannsókna- og menningarsetur á Kirkjubæjarklaustri sem starfað hefur síðan 1997.
Þar er leitast við að stuðla að og efla rannsóknir og fræðslu um náttúru, menningu og sögu héraðsins
með ýmsu móti; uppbyggingu gagnabanka, samstarfi við innlenda og erlenda vísindamenn, ráðstefnu- og
fundahaldi og rekstri fræðastofu og sýningar. Þar hafa menn getað fræðst um Skaftárelda,
Vatnajökulsgos, landgræðslu og margt fleira.
Fræðasetur Háskóla Íslands á Hornafirði hefur, í samvinnu við Kirkjubæjarstofu, haft starfsstöð á
Kirkjubæjarklaustri frá árinu 2008. Aðaláherslur þess eru á rannsókna- og þróunarstarf í umhverfis- og
ferðamálum.
Á Kirkjubæjarklaustri eru einnig
Búnaðarsambands Suðurlands.

starfsstöðvar

Landgræðslu

ríkisins,

Suðurlandsskóga

og

Framtíðarsýn
Innan þjóðgarðsins starfi sérfræðingar sem geti skipulagt og framkvæmt rannsóknir og vöktun á náttúrfari
hans eða öðru sem markvert þætti að kanna. Þeir sérfræðingar væru jafnframt tengiliðir þjóðgarðsins við
aðra vísindamenn sem vinna að rannsóknum í þjóðgarðinum eða á jaðarsvæðum hans).

Mikilvægt er að efla rannsóknir innan Vatnajökulsþjóðgarðs á sviði ólíkra fræðigreina, ekki síst í þeim
tilgangi að bæta stöðu grunnþekkingar á náttúrufari sem er allt of bágborin. Með hagnýtingu
rannsóknarniðurstaðna má enn fremur byggja þjóðgarðinn upp á traustari grunni.
Brýnt er að móta sérstaka áætlun um þær rannsóknir sem nauðsynlegt er að framkvæma til að vakta þá
þætti í náttúrufari þjóðgarðsins sem viðkvæmastir eru og/eða í mestri hættu.
Áhersla er lögð á að upplýsingar um rannsóknir og rannsóknaniðurstöður utanaðkomandi aðila skili sér til
þjóðgarðsins. Eintök af ritgerðum og öðru efni um svæðið ætti að vera til hjá þjóðgarðinum og helst einnig
á héraðsskjalasöfnum.
Verulegur samstarfsgrundvöllur er á milli Vatnajökulsþjóðgarðs, sveitarfélaga og fræðslu- og
þekkingarstofnana í grannbyggðum hans vegna rannsókna meðal annars á starfsemi, skipulagningu og
uppbyggingu ferðaþjónustu, auk rannsókna á náttúrufari. Í ákveðnum tilfellum getur verið gagnlegt að
gera samanburðarrannsóknir í samvinnu við önnur svæði.
Á Suðausturlandi hafa verið uppi áætlanir um stofnun og starfrækslu náttúrustofu, með starfsstöðvar á
Kirkjubæjarklaustri og Höfn, en þær hafa ekki enn náð fram að ganga. Sérfræðingar þjóðgarðsins gætu
annast ákveðnar rannsóknir á sviði náttúruvísinda a.m.k. þar til náttúrustofu hefur verið komið á laggirnar.
Sérfræðingar þjóðgarðsins taki virkan þátt í uppbyggingu menntunar sem tengist markmiðum garðsins,
svo sem varðandi athuganir á lífríki og jarðmyndunum og samspili samfélags og náttúru. Einnig verði lögð
sérstök áhersla á að mennta fólk til að sinna landvörslu.
Ef fræðsla á að bera árangur sem virkt stjórntæki þarf hún að vera skipulög og miðuð að markmiðum.
Fræðsluáætlun er þar mikilvægt stjórntæki og í henni þarf að gera ráð fyrir endurskoðun og mat á árangri
fræðslu. Gera þarf reglubundnar úttektir á gæðum fræðslu með því að spyrja gesti um viðhorf þeirra til
gönguferða, fræðslu í gestastofu og fleiri þætti. Bækur um náttúrutúlkun og skipulag hennar veita
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leiðbeiningar um slíkar kannanir. Einnig þarf að spyrja gesti um væntingar þeirra til fræðslu og áherslur. Í
töflu 10.1. eru listuð upp áhersluatriði varðandi mat á árangri fræðslu.
Tafla 10.1. Áhersluatriði í rannsóknum og vöktunum varðandi fræðslu.
Rannsóknasvið

Helstu aðgerðir

Mat á árangri fræðslu

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

Áherslur í fræðslu

Af og til er mikilvægt að kanna viðhorf og væntingar gesta til fræðslu, einkum til að meta
áherslur í fræðslu. Það má gera samhliða öðrum viðhorfskönnunum sem fjallað var um í
kafla 9.8. en einnig má gera það með stuttum viðhorfskönnunum. Slíkar kannanir aðstoða
við skipulag fræðslu og til að marka hverju stað ákveðna sérstöðu í fræðslu.
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11. Hefðbundin landnotkun og önnur starfsemi
Landssvæði utan jökuls á vestursvæði þjóðgarðsins eru hálend og tilheyra afréttum sveitarfélaganna
Skaftárhrepps, Ásahrepps/Rangárþings ytra og Þingeyjarsveitar. Hluti þessara svæða eru nýtt til
sauðfjárbeitar og hefur það verið meginnýting þessara landssvæða um langan aldur. Einnig er um að
ræða veiðar í fjallavötnum á svæðinu og vaxandi ferðamennsku.

11.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Náttúruvernd er ein tegund landnýtingar, líkt og landbúnaður, skógrækt, orkuvinnsla, ferðaþjónusta, veiði
og efnistaka. Hver tegund landnýtingar setur öðrum gerðum ákveðnar skorður. Markmið náttúruverndar
innan þjóðgarða er yfirleitt ekki algjör friðun, þótt slík friðun geti verið æskileg eða nauðsynleg á
afmörkuðum svæðum innan þeirra. Alla jafnan miðast náttúruverndaraðgerðir við að skilgreina ákveðnar
umgengnisreglur sem ætlað er að tryggja að önnur nýting svæðisins, t.d. vegna ferðaþjónustu eða
landbúnaðar, sé sjálfbær og gangi ekki gegn markmiðum þjóðgarðsins með því t.a.m. að skaða það lífríki,
jarðmyndanir eða menningarminjar sem þjóðgarðinum ber að varðveita og hlúa að.
Landnotkun og skipulag í Vatnajökulsþjóðgarði miðar að því að vernda ásýnd, menningarlandslag og
vistkerfi svæðisins og stuðla jafnframt að ánægjulegri dvöl þeirra sem heimsækja þjóðgarðinn.
Höfuðforsendur skipulags og uppbyggingar í þjóðgarðinum eru þær að land þar fái að halda svip sínum
og sérkennum, menningarminjar og jarðmyndanir njóti verndar og að vistkerfi og lífríki fái að þróast eftir
eigin lögmálum, án afgerandi áhrifa mannsins.
Viðmið um sjálfbæra landnotkun vantar en nauðsynlegt er að setja slík viðmið hið fyrsta til að uppfylla
markmið um að öll auðlindanýting í þjóðgarðinum sé sjálfbær. Þá skortir einnig viðmið til að meta áhrif
landnotkunar á líffræðilegan fjölbreytileika innan 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 þjóðgarðsins, með skýr leyfi og virka umhverfisstefnu.
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11.2. Búfjárbeit
Hefðbundin landnýting er heimil alls staðar innan marka vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs, skv. viðauka
III í reglugerð þjóðgarðsins. Sauðfjárbeit á svæðinu verður að vera sjálfbær og má ekki fara yfir beitarþol
landsins. Á fyrrnefndum svæðum mega bændur smala sauðfé á hestum eins og verið hefur. Einnig mega
þeir aka utanvegar við smölun og önnur landbúnaðarstörf, svo fremi að þeir valdi ekki náttúruspjöllum.
Sauðfjárbeit er á afréttum þeirra sveitarfélaga sem tilheyra vestursvæði þjóðgarðsins. Nýting þessara
beitilanda er einn þáttur í rekstri sauðfjárbúa sem hafa þar upprekstrarrétt og er þar með mikilvægur hluti
af atvinnulífi byggðanna. Innan þjóðgarðs eru hálendustu hlutar afrétta viðkomandi sveitarfélaga og því er
um óverulega búfjárbeit að ræða. Norðan Tungnaár, á vestursvæði þjóðgarðsins, er ekki beitiland en
stöku flökkukind hefur slæðst þangað.
Sauðfé hefur verið beitt innan þjóðgarðsmarka í nokkru mæli á Lakasvæðinu en fjárfjöldi hefur farið
minnkandi á undanförnum arum. Í reglugerð um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu nr. 10/2008 er kveðið á
um að landnýting framleiðenda sauðfjárafurða skuli vera sjálfbær. Samhljómur er því á milli stefnu
framleiðenda sauðfjárafurða og lögum um Vatnajökulsþjóðgarð. Þessi viðleitni framleiðenda til að auka
sjálfbærni hafa m.a. birst í því að sauðfjárbeit hefur verið aflögð á svæði við Lakagíga.
Mikilvægt er að stýring á nýtingu landsins verði unnin í samráði við notendur og hagsmunaaðila.
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.
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.

11.1. Hefðbundin landnotkun á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, sbr. viðauka III í reglugerð. Kort
væntanlegt.
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11.3. Veiðar
Minkaveiðar eru heimilaðar í þjóðgarðinum, skv. lögum um hann nr. 608/2008. Er það í samræmi við lög
nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum og reglugerð nr. 437/1995
um refa- og minkaveiðar með síðari breytingum.
Gert er ráð fyrir að refaveiðar verði áfram óheimilar, í samræmi við lög og reglugerðir.
Veiðar á gæsum og rjúpum eru heimilar á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, skv. almennum ákvæðum
laga þar að lútandi. Gæsaveiðar hafa verið stundaðar á jaðri þjóðgarðsins, í nágrenni Grjótár á
Síðumannaafrétti. Norðan Tungnaár eru stundaðar gæsaveiðar í verunum í nágrenni þjóðgarðsins.
Rjúpnaveiði er lítið eða ekkert stunduð. Í reglugerð 608/2008 um stofnun Vatnajökuls er þó sérstaklega
tekið fram að veiðar og notkun skotvopna eru ekki leyfðar á jöklinum.
Stangveiði í vötnum og ám er leyfð hvarvetna á vestursvæði þjóðgarðsins en er ekki mikið stunduð, enda
lítið um slíka veiði innan svæðis. Einhver veiði hefur verið í Lambavatni á Lakagígasvæðinu. Norðan
Tungaár er fiskur í nafnlausum vötnum vestan Jökulheima og eins í Köldukvísl ofan Sauðafellslóns
Einhverjum lontum úr Veiðivötnum var sleppt í tjarnir vestan Ljósufjalla fyrir nokkrum árum síðan, en að
því að best er vitað náðu þær sér ekki á strik þar.
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.

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.
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.
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Helstu markmið og aðgerðir:
a. Að gerður verður samningur við Jöklarannsóknafélag Íslands um starfsemi félagsins í
Jökulheimum og á Grímsfjall.
Gera þarf formlegan samning á milli þjóðgarðsins og JÖRFÍ um starfsemi félagsins innan
þjóðgarðsmarka. Auk þess þarf að deiliskipuleggja skálasvæðin í Nýjadal, Jökulheimum og á Grímsfjalli.
Miðað við óbreytta starfsemi er ekki gert ráð fyrir að deiliskipuleggja þurfi ofangreind svæði en gera þyrfti
formlegan samning.
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.
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 11.1. eru listuð upp áhersluatriði varðandi rannsóknir og
vöktun vegna landnotkunar.
Tafla 11.1. Áhersluatriði í rannsóknum og vöktunum varðandi landnotkun.
Rannsóknasvið
Helstu aðgerðir
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Fylgjast þarf með beitarálagi á svæðinu, halda skrá um fjölda búfjár og beitartíma á
Beit
afréttum innan þjóðgarðsins í samráði við bændur. Meta þarf beitarþol svæða gagnvart
sauðfjárbeit.
Setja þarf upp mælistöðvar til að vakta ástand afrétta og líffræðilegan fjölbreytileika
svæða.
Veiðar og eggjataka

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

Önnur landnotkun

Fylgjast þarf með annarri landnotkun á svæðinu
Í viðhorfskönnunum meðal gesta skal spyrja um viðhorf til landnotkunar.
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12. Samfélag
12.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs tilheyrir sveitarfélögunum Skaftárhreppi, Ásahreppi, Rangárþingi Ytra
og Þingeyjasveit. Þróun byggðar í Skaftárhreppi og Þingeyjasveit hefur verið á þá leið að íbúum fækkar
og leitað er allra leiða til þess að auka fjölbreytni atvinnulífs og fjölga heilsársstörfum.
Vatnajökulsþjóðgarður hefur það að markmiði sínu að styrkja og efla samfélög í nágrenni sínu.
Meginstoðir byggðar og atvinnulífs í þeim sveitarfélögum sem vestursvæðið tilheyrir, er starfsemi
fyrirtækja í landbúnaði, ferðaþjónustu og annari þjónustu auk verktaka og aðila í byggingariðnaði. Einnig
hefur byggst upp vísinda og rannsóknarsamfélag í kring um starfsemi Landgræðslu ríkisins í
Gunnarsholti, Kirkjubæjarstofu á Kirkjubæjarklaustri og víðar.
Virkt samstarf milli þjóðgarðs, sveitarfélaga og atvinnulífs í grannbyggðum hans er ein meginforsenda
þess að tilkoma þjóðgarðsins verði sú lyftistöng í byggðamálum sem vonir hafa verið bundnar við.
Mikilvægt er að allir hlutaðeigandi aðilar leiti leiða til að byggðasjónarmið og náttúruvernd geti farið sem
best saman. Huga þarf að samvirkni á milli stefnu þjóðgarðsins í náttúruverndar- og nýsköpunarmálum og
stefnu sveitarfélaganna í skipulags-, umhverfis- og atvinnumálum.
Mikilvægt er að sem mest af nýsköpun og atvinnuuppbyggingu sem tengist þjóðgarðinum eigi sér rætur í
grannbyggðum hans, þannig að sá samfélags- og efnahagsávinningur skili sér til nærsamfélaganna.
Á vestursvæði Vatnajökulsþjóðarðs og í nágrenni hans er mikil náttúrufegurð. Fyrirtæki í ferðaþjónustu og
framleiðslu matvæla á svæðinu s.s. Klausturbleikja nota þau einkenni svæðisins til hliðsjónar við
markaðssetningu og stefnumótun í sínum rekstri. Í skýrslunni ,,Framtíðarsýn Skaftárhrepps” er mörkuð
eftirfarandi meginstefna í atvinnumálum ,,að öflugt atvinnulíf byggi á þeim auðlindum sem til eru í
sveitarfélaginu og tryggi lífsgrundvöll og lífsgæði fyrir núverandi og komandi kynslóðir í anda sjálfbærrar
þróunar” (Framtíðarsýn Skaftárhrepps, byggðaþróunarverkefni V-Skaft, 2002). Með tilkomu
Vatnajökulsþjóðgarðs verður sú atvinnustefna, að byggja á gæðum og sjálfbærri þróun, enn áþreifanlegri.
Á sama hátt er mikilvægt að öll atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins verði stunduð í takt við
meginmarkmið þjóðgarðsins, um verndun náttúrunnar. Vatnajökulsþjóðgarður og atvinnustefna
samfélaganna á jaðri hans geta því með augljósum hætti styrkt hvort annað.
Markmið þjóðgarðsins er að verða jákvæður hluti af samfélagsgerð á hverjum stað og hlekkur í atvinnulífi
svæðisins. Til þess að svo megi verða þarf m.a. að grípa til eftirfarandi aðgerða:
Þjóðgarðurinn móti reglur um atvinnustarfsemi innan þjóðgarðs, þar sem m.a. verði kveðið á um
þær umhverfiskröfur sem fyirtæki þurfa að uppfylla vegna starfa innan þjóðgarðsins eða í
samstarfi við hann. Þjóðgarðurinn veiti fyrirtækum jafnframt ráðgjöf þannig að þau geti aðlagað
starfsemi sína að þjóðgarðinum og nýtt þau tækifæri sem tilvera hans skapar.
Mótuð verði markaðs- og kynningaráætlun fyrir þjóðgarðinn í samstarfi við svæðisbundin og
landshlutabundin samtök ferðaþjónustuaðila.

114

Háskólasetrið á Hornafirði
Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs
maí 2010
Drög að tillögum fyrir vestursvæði
____________________________________________________________________________________
Allar fjárfestingar Vatnajökulsþjóðgarðs á vestursvæðinu skulu vera í samræmi við markmið
þjóðgarðsins um náttúruvernd og atvinnuþróun. Þjóðgarðurinn noti hluta af því fjármagni sem
honum er skammtað til að byggja upp aðstöðu fyrir fyrirtæki til atvinnuuppbyggingar á svæðinu.
Þjóðgarðurinn styrki heimabyggð með því að sækja þangað verslun og þjónustu eins og unnt er.
Á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs starfi sérfræðingur sem vinni að nýsköpunar- og
atvinnuþróunarverkefnum sem varða þjóðgarðinn, í samvinnu við sveitarfélög, fyrirtæki, samtök
og íbúa í grannbyggðum hans.

12.2. Þjóðgarður og samfélag
Vatnajökulsþjóðgarður og samfélögin á nærsvæðum hans þurfa að vinna markvisst að því að byggja upp
samstarf sín á milli, á fjölmörgum sviðum. Mikilvægt er að þessir aðilar stilli saman strengi sína t.a.m. í
umhverfis-, skipulags- og nýsköpunarmálum og móti sameiginlega sýn á hlutverk þjóðgarðins í framþróun
samfélaganna á næstu árum og áratugum. Jafnframt þurfa sveitarfelög, fyrirtæki og aðrir hagsmunaaðilar
sem vilja nýta þjóðgarðssvæðið eða nábýlið við það að aðlaga starfsemi sína að markmiðum
þjóðgarðsins.
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að efla samstarf um ákvarðanatöku og finna því samstarfi ákveðinn farveg.
Til þess að meginmarkmið með stofnun garðsins nái fram að ganga er grundvallaratriði að þjóðgarðurinn
þróist með þeim hætti að hann verði jákvæður hluti af samfélagsgerð á hverjum stað. Allar framkvæmdir
og aðgerðir á vegum þjóðgarðsins og forgangsröðun á fjármagni hans mun taka mið af þörfum samfélags
og byggðar í nágrenni garðsins. Árangur af starfi Vatnajökulsþjóðgarðs til framtíðar veltur á því að gott
samstarf verði á milli garðsins og íbúa á nærsvæðum hans.
Hlutverk svæðisráða í stjórnun þjóðgarðsins er meðal annars að brúa bilið milli þjóðgarðsyfirvalda og
heimaaðila og færa ákvörðunartöku nær héraði. Nauðsynlegt er að finna samstarfi svæðisráðsins við
heimaaðila ákveðinn farveg, t.d. með reglulegum fundum (ársfundum) og kynningum á stefnu og starfi
þjóðgarðsins. Það er mikilvægt að svæðisráðið sé öflugur tengiliður við heimaaðila og geri sig gildandi í
ákvarðanatöku varðandi stjórnun vestursvæðis.
b. Að efla samspil náttúruverndar og atvinnuuppbyggingar með langtímahagsmuni svæðisins í
huga.
Hugmyndafræði þjóðgarða og náttúruverndar þarf að kynna betur í samfélögum í kringum þjóðgarðinn og
hvernig náttúruvernd getur stuðlað að atvinnuuppbyggingu á svæðinu til lengri tíma litið. Fjölga þarf
beinum störfum í þjóðgarðinum, auka þekkingu starfsmanna ásamt því að opna á þann möguleika að
starfsmenn þjóðgarðsins geti tekið þátt í öðrum verkefnum er lúta að náttúruvernd utan þjóðgarðs, veitt
ráðgjöf og aðstoð. Brúa þarf bilið milli náttúruverndar innan sem utan þjóðgarðs.
Gildi þjóðgarðs hvað varðar náttúruvernd á þeim svæðum sem liggja í nágrenni hans eru ótvíræð.
Samkvæmt lögum um þjóðgarðinn er hluti af markmiðum hans að gefa almenningi kost á að kynnast og
njóta náttúru svæðisins og sögu þess. Skipulagning á umferð ferðamanna og annarri nýtingu á svæðinu
gegnir meginhlutverki í verndun náttúrunnar. Á vestursvæði þjóðgarðsins er því lögð áhersla á
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skipulagningu umferðaleiða s.s. göngustíga, reiðleiða og vegaslóða. Auk þess er lögð áhersla á
uppbyggingu á helstu áningastöðum innan þjóðgarðsins s.s. salernisaðstöðu.
Unnið verður 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.
Að gera fólki kleift að kynnast menningarminjum svæðisins með því að byggja upp gönguleiðir sem
taka mið af þolmörkum náttúrunnar.
Opna nýja áningarstaði innan þjóðgarðs og þannig að dreifa álagi innan garðsins og forða þannig
einstökum svæðum fyrir of miklum átroðningi. Skapa námsfólki umgjörð til að koma á svæðið yfir
sumarið.
Samgöngur og samgöngumannvirki eru lykilatriði fyrir búsetu og ferðamennsku.
c. Að stuðla að sjálfbærri nýtingu svæðisins.
Þjóðgarðurinn á, í samstarfi við aðila í héraði, að stuðla að sjálfbærri nýtingu á auðlindum þjóðgarðsins,
hvort sem um ræðir í ferðaþjónustu eða við hefðbundna landnotkun eins og búfjárbeit og veiðar. Í kafla
9.7. er fjallað nánar um sjálfbæra ferðaþjónustu svæðisins og í köflum 11.2.-11.3. er fjallað um aðra
landnotkun og sjálfbæra nýtingu. Þjóðgarðurinn á að vera í forystu hvað þetta varðar og hafa frumkvæðið
að því að fræða heimaaðila og gefa út leiðbeiningar um sjálfbæra nýtingu á auðlindum svæðisins.
d. Að fylgjast með efnahagslegum og félagslegum áhrifum þjóðgarðs á samfélag.
Mjög lítið er vitað um efnahagsleg og félagsleg áhrif þjóðgarðsins á samfélag og úr því er nauðsynlegt að
bæta. Gera þarf rannsókn á þessum þáttum í samfélögum næst þjóðgarðinum og viðhalda síðan stöðugri
vöktun til lengri tíma litið. Háskólasetrið á Hornafirði hefur staðið fyrir viðhörfskönnun meðal fyrirtækja og
íbúa á nærsvæðum þjóðgarðsins. Efla þarf þessa rannsóknarstarfsemi og viðhalda upplýsingaöflun til
lengri tíma.
d. Að fjölga atvinnutækifærum í tengslum við þjóðgarðinn.
Atvinnutækifærum í tengslum við þjóðgarðinn þarf að fjölga í héraði svo beinn efnahagslegur ávinningur
þjóðgarðsins verði sýnilegri.
Koma á fót formlegu samstarfi við Atvinnuþróunarfélag Suðurlands um eflingu atvinnutækifæra í
tengslum við þjóðgarðinn.
Þjóðgarðurinn móti reglur um atvinnustarfsemi innan þjóðgarðs og aðstoði fyrirtæki til að aðlaga
sig og nýta þau tækifæri sem tilvera þjóðgarðs skapar.
Starfsmenn þjóðgarðsins verði ekki síður með sérfræðiþekkingu á tengslum þjóðgarðs og
samfélags en á sviði náttúruverndar.
Efla samstarf við vísindamenn og hvetja til aukinna rannsókna og vöktunar í þjóðgarðinum.
Efla rannsóknir og vaktanir stundaðar í héraði. Gera þjónustusamninga við stofnanir heima í
héraði um rannsóknir og vöktun.
Efla tækifæri í ferðaþjónustu.
Fjölga beinum störfum í þjóðgarðinum, bjóða upp á fleiri hlutastörf og hvetja heimaaðila til að
sækja um störf í þjóðgarðinum.
Efla upplýsingagjöf og fræðslu um þjóðgarðinn með það að markmiðið að bæta þekkingu á
þjóðgarðinum og þjónustu við ferðamenn. Þjóðgarðurinn opni starfsstöðvar sínar yfir
vetrarmánuðina til að jafna árstíðarbundnar sveiflur í ferðaþjónustu.
Efla samstarf við skóla og fjölga heimsóknum skólahópa í þjóðgarðinn.
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Efla samstarf við heimaaðila um menningartengda viðburði. Koma upp aðstöðu fyrir listamenn á
svæðinu sem vilja stunda listsköpun í tengslum við þjóðgarðssvæðið.
Stofna svæðisbundin hollvinasamtök fyrir þjóðgarðinn sem ná betur til aðila í héraði en samtök á
landsvísu.
12.3 Rannsóknir og vöktun
Til þess að gegna því hlutverki sínu að miðla upplýsingum sem byggja á nýjustu og bestu þekkingu á
svæðinu er samstarf þjóðgarðsins við mennta og rannsóknarstofnanir grunndvallaratriði. Á vestursvæði
þjóðgarðsins eru starfræktar stofnanir sem hafa það að markmiði sínu að styrkja og efla rannsóknir,
menntun og menningu á svæðinu. Þar má nefna Kirkjubæjarstofu á Kirkjubæjarklaustri, Heklusetur,
Háskólafélag Suðurlands og fleiri aðila. Einnig er unnið að stofnun jarðfræðigarðs (Geopark) í
Skaftárhreppi. Samstarf milli þjóðgarðs og þessara aðila mundi styrkja mjög stöðu svæðisins í því skyni
að fá vísindamenn og sérfræðinga til að stunda þar rannsóknir, sem svo skilar sér í aukinni þekkingu.
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 (www.need.is).
Áherslur á vestursvæði þjóðgarðsins varðandi menntun og rannsóknir:
a) Koma á virku og gagnkvæmu samstarfi við rannsókna-, menningar og menntastofnanir.
b) Aðstaða fyrir sérfræðinga og vísindamenn sem vinna að rannsóknum verði aðgengileg á vegum
þjóðgarðsins innan svæðisins.
c) Móttaka á skólahópum og nemendum í náttúruvísindum verði fastur liður í starfsemi garðsins.
d) Byggð verði upp aðstaða til mótttöku á skólahópum í gestastofu þjóðgarðsins og víðar á
vestursvæðinu.
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 gæðaupplifun 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 og fjallamennsku. Einnig 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.
e) Styðja við fyrirtæki að auka gæði í þjónustu og þannig að hámarka ánægju gesta sem sækja
svæðið heim.
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13. Jaðarsvæði þjóðgarðsins
13.1 Yfirlit og framtíðarsýn
Í þessum kafla er fjallað um jaðarsvæði sem eru mikilvæg í náttúrufarslegu og menningarlegu tilliti. Í
viðmiðunum IUCN er lögð áhersla á að fjalla sérstaklega um jaðarsvæði þjóðgarða með það að markmiði
að komast að samkomulagi við landeigendur og stjórnsýslu varðandi stefnumótun fyrir viðkomandi
landssvæði. Einnig er hér á eftir fjallað um svæði sem eru talin mikilvæg varðandi framtíðaráætlanir um
stækkun þjóðgarðsins.
IUCN leggur áherslu á að við skipulag og stjórnun friðlýstra svæða verði sérstaklega hugað að
jaðarsvæðum og landnotkun sem getur haft áhrif á auðlindir hins friðlýsta svæðis. Samráð skal hafa við
sveitarfélög, landeigendur, ferðaþjónustuaðila og aðra þá sem hafa með landnotkun á mikilvægum
jaðarsvæðum að gera. Sumar þjóðir hafa farið þá leið að skilgreina sérstök „buffer“ stjórnunarsvæði í
kringum þjóðgarða, svæði sem eiga að draga úr mögulegum neikvæðum áhrifum af mikilli landnotkun
utan þjóðgarðs á auðlindir þjóðgarðsins. Á þeim svæðum er einnig gert ráð fyrir uppbyggingu sem tengist
þjóðgarðinum og starfsemi hans. Það geta verið starfsstöðvar þjóðgarðsins, ýmis þjónustustarfsemi,
búseta, landbúnaður og afþreying sem nýtur góðs af nálægð við þjóðgarðinn. Ef „buffer“ svæðin uppfylla
ákvæði um friðlýst svæði má gera þau að sérstökum verndarsvæðum, jafnvel með annan verndarflokk en
þjóðgarðurinn hefur. Það þarf þó ekki að vera nauðsynlegt þar sem mestu máli skiptir er að samkomulag
sé milli stjórnar þjóðgarðsins og þeirra sem skipulagsvaldið hafa hvernig mikilvægum jaðarsvæðum er
best stjórnað í beggja þágu.
Áherslur IUCN varðandi jaðarsvæði má rekja til breytinga sem hafa orðið á stjórnun friðlýstra svæða í
heiminum síðastliðin 20 ár. Helstu áhrifavaldar þeirra breytinga eru vísindaleg þekking, alþjóðleg ábyrgð,
réttur frumbyggja, áherslur á tengsl friðlýstra svæða og viðkomandi samfélaga auk aukins félagslegs,
menningarlegs og efnahagslegs gildis svæðanna. Aukin vísindaleg þekking á náttúru svæðanna og tengsl
náttúru við aðliggjandi svæði hafa leitt til þess að aukin áhersla hefur verið á verndun líffræðilegs
fjölbreytileika en svæðin voru oft of lítil og utanaðkomandi álag á þau of mikið til að þau næðu fram
markmiðum sínum. Friðlýst svæði, sérstaklega þjóðgarðar, voru og eru einnig vinsælir viðkomustaðir
ferðamanna og hefur þrýstingur ferðaþjónustuaðila á aukið aðgengi og meiri uppbyggingu á þjónustu
innan svæðanna oft verið mjög mikill, samhliða auknu álagi á náttúru svæðanna. Uppbygging
ferðaþjónustu hefur þó ekki alltaf skilað sér til þeirra samfélaga sem næst þjóðgörðum standa. Aukin
áhersla hefur því verið á samræðu og samstarf milli þjóðgarðsyfirvalda, íbúa og stjórnendur sveitarfélaga
þar sem leitast er við að tryggja auðlindum þjóðgarða nauðsynlega verndun og samfélögum og íbúum
þeirra félagslegan, menningarlegan og efnahagslegan ávinning.
Framtíðarsýn
Mikilvæg jaðarsvæði þjóðgarðsins í náttúrufarslegu, menningarlegu, efnahagslegu og félagslegu tilliti er
vernduð og þeim vel stýrt í samstarfi við sveitarfélög, landeigendur og aðra hagsmunaaðila.
Þjóðgarðurinn hefur stækkað og myndar samfelldar landslags-, jarðfræði- og vistfræðilegar heildir.
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13.2. Mikilvæg jaðarsvæði
Verndargildi landsins suðvestan Vatnajökuls er mjög hátt, einkum vegna jarðfræðimyndana sem margar
eru merkar á heimsvísu
,,Á svæðinu eru tugir langra móbergshryggja úr basalti, afleiðing sprungugosa undir jökli á síðkvarter.
Þetta eru stórfenglegustu móbergshryggir landsins og hryggi af þessu tagi er ekki að finna annarstaðar á
jörðinni” (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2006. Náttúrufar og náttúruminjar umhverfis Vatnajökul).
Landið suðvestan Vatnajökuls býr yfir einstakri sögu, sem tengist þeim gríðarlegu náttúruhamförum sem
orðið hafa á svæðinu og byggðaþróun í kjölfar þeirra. Einnig búa svæðin yfir mikilli sögu tengdri
ferðaleiðum sem liggja þar um hálendið, á milli landshluta.
Framtíðarsýn þjóðgarðsins miðar að því að fræðsla- skipulag og umsýsla með landsvæðunum suðvestan
Vatnajökuls verði heildstæð. Þannig munu gestir garðsins upplifa heildstætt kerfi samgangna um svæðið
s.s. göngu- og reiðleiðakerfi. Með því að tryggja gott samstarf við umsjónaraðila jaðarsvæða s.s.
sveitarfélög verða náttúruperlur svæðisins einnig best varðveittar.
Í skýrslu ráðgjafanefndar (2006, s. 13) segir að þau svæði sem helst hafi verið nefnd sem viðbót við
vestursvæðið séu „nær öll jaðarsvæði Vatnajökuls, þ.e. frá Núpsstaða[r]skógum til Veiðivatnasvæðis, eftir
atvikum mismunandi langt frá jökli.“ Þarna er um afar víðfeðmt svæði að ræða og segir það sína sögu um
sérstöðu og náttúruverndargildi svæðanna á vesturjaðri þjóðgarðsins. Í skýrslu Náttúrufræðistofnunar
Íslands um Náttúrufar og náttúruminjar suðvestan Vatnajökuls (2006, s. 5) var raunar lagt til að mun
stærra svæði yrði friðlýst sunnan og vestan við Vatnajökul en raunin varð á, auk þess sem fyrri tillögur
stofnunarinnar um friðlýsingu Veiðivatna og Skaftáreldahrauns voru ítrekaðar.
Hér að neðan verður fjallað um þau svæði innan eða í grennd við vestursvæði þjóðgarðsins sem eru
nefnd í Náttúruminjaskrá eða í náttúruverndaráætlunum, auk nokkurra annarra svæða sem eru talin hafa
hátt náttúruverndargildi.
a. Friðlýst svæði og náttúruminjar
Nokkur friðlýst svæði er að finna vestan Vatnajökuls en Lakagígar, sem voru friðlýstir sem náttúruvætti
árið 1975 og sameinaðir Skaftafellsþjóðgarði árið 2004, eru eina áður friðlýsta svæðið sem fellur innan
marka vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs. Aðrar friðlýsingar við vestan og suðvestanverðan Vatnajökul
eru að mestu að finna í byggð en þær eru Kirkjugólf, Dverghamrar á Síðu og gervigígar í Álftaveri. Sömu
sögu er að segja um svæði á Náttúruminjaskrá.
Aðeins eitt svæði á Náttúruminjaskrá er innan núverandi marka vesturhluta þjóðgarðsins, það er
Tungnafellsjökull og Nýidalur (svæði 702/ 516).
Að auki eru nokkur stór svæði á Náttúruminjaskrá í grennd við vestursvæði þjóðgarðsins þó þau lendi
ekki innan núverandi marka þess. Þessi svæði eru: Núpsstaðarland, frá jökli niður til sjávar (svæði 701),
Veiðivötn (svæði 707), Eldgjá (svæði 706) og Grænifjallgarður (svæði 760). Ef farið er lengra frá mörkum
þjóðgarðsins bætast einnig við Fjaðrárgljúfur (705), Grenlækur (704), Steinsmýrarflóð (705) og
Skálarheiði, Rauðhóll, Bunuhólar og Hálsagígar (759).
Land Núpsstaðar er mikið og stórbrotið og inniheldur m.a. Núpsstaðarskóga og Grænalón. Það er talið
sérstætt svæði vegna náttúrufars og fegurðar og einnig finnast þar söguminjar og gamlar byggingar.
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Veiðivatnagígar eru á 40 km gossprungu sem gaus árið 1477. Hraunmyndanir eru þar víða einstakar og
er þetta gígasvæði hugsanlega merkilegt á heimsvísu.
Eldgjárgossprungan er um 70 km löng. Þekktasti hluti gossprungunnunnar er ,,Eldgjáin” sjálf suðvestan
við Gjátind. Hún hefur verið talin meðal merkustu náttútufyrirbæra landsins. Aðrir hlutar gossprungunnar
eru einnig mjög áhugaverðir í jarðfræðilegu tilliti, t.d. Rauðibotn við Hólmsá.
Nánar er fjallað um Grænafjallgarð hér að neðan.
b. Náttúruverndaráætlun 2004 – 2008
Þrjú svæði á Suðausturlandi voru lögð fram í tillögum að náttúruverndaráætlun 2004 – 2008 en ekkert
þeirra komst á forgangslista þeirra 14 svæða sem friðlýsa átti samkvæmt þingsályktunartillögu. Þessi
svæði eru: Skaftáreldahraun í heild sinni ásamt jaðarsvæðum, Grenlækur og Eldvatn ásamt allstóru
svæði á milli þeirra, og Veiðivötn og umhverfi þeirra. Skaftáreldahraun, eitt stærsta hraun sem runnið
hefur á sögulegum tíma, var lagt til að vernda sem náttúruvætti vegna sérstakrar jarðfræði og
menningargildis, Grenlæk og Eldvatn sem búsvæði fugla, fiska og plantna, og Veiðivötn sem friðland
vegna fugla, fiska og sérstakrar jarðfræði (María Harðardóttir o.fl. 2003).
c. Náttúruverndaráætlun 2009 – 2013
Í Náttúruverndaráætlun 2009 – 2013 er lagt til að vernda tvö svæði og tengja þau Vatnajökulsþjóðgarði.
Annað þeirra er til verndunar á sjaldgæfri vistgerð á miðhálendinu, breiskjuhraunavist, en hana er
eingöngu að finna í Skaftáreldahrauni þar sem hún þekur stór svæði og hefur henni ekki verið lýst annars
staðar í heiminum. Vistgerð þessi þykir afar sérstæð og fjölbreytt miðað við þekktar vistgerðir á hálendinu
og er verndun hennar liður í að stuðla að stöðvun skerðingar líffræðilegrar fjölbreytni fyrir árið 2010,
sbr.markmið samningsins um líffræðilega fjölbreytni. Stór hluti þessarar vistgerðar er nú þegar innan
Vatnajökulsþjóðgarðs við Laka en lagt er til að breyta mörkum hans lítillega til að ná utan um sem
stærstan hluta útbreiðslusvæðisins.
2

Hitt svæðið sem lagt er til að verði friðlýst og tengt Vatnajökulsþjóðgarði er 404 km svæði sem nær yfir
Langasjó ásamt Fögrufjöllum og Grænafjallgarði, auk ónefndra hryggja vestan við vatnið. Markmið
friðlýsingarinnar er að vernda svæði sem hefur að geyma einstakar jarðmyndanir sem hafa búið til og
mótað afar sérstætt landslag, tilkomumikil víðerni og sérstæðar vistgerðir. Með friðlýsingunni verði stuðlað
að verndun alþjóðlega mikilvægra jarðminja. Verndun svæðisins er einnig í samræmi við
landslagssáttmála Evrópu sem leggur áherslu á að náttúrulegt landslag sé mikilvægur hluti
þjóðararfleifðar hvers lands, en einnig sameiginleg arfleifð Evrópu. Þá er verndun vistgerða liður í að
stöðva skerðingu líffræðilegrar fjölbreytni fyrir árið 2010, sbr. markmið samningsins um líffræðilega
fjölbreytni.
Mynd 13.1. Jaðarsvæði sem nefnd eru í Náttúruminjaskrá eða náttúruverndaráætlunum – kort
væntanlegt.

d. Svæði sem njóta hverfisverndar
Aðalskipulag Skaftárhrepps (bls. 38, 61) kveður á um að sá hluti Skaftáreldahrauns sem liggur utan
eignarlanda og lögbýla njóti hverfisverndar. Samkvæmt tillögunni breytist „hefðbundin landbúnaðarnýting“
ekki en mannvirkjagerð skal haldið í lágmarki. Tillaga um að hraunið yrði hverfisverndað í heild sinni náði
ekki fram að ganga.
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e. Önnur mikilvæg jaðarsvæði
Tungnárhraunagígar eru gossprungusvæði sem markast af Krókslóni og Þórisvatni að vestan og
Vatnaöldum að austan. Gígasvæðið teygir sig suðvestur yfir Tungnaá inn í Friðland að Fjallabaki og til
norðausturs að Gjáfjöllum. Hraun og gígar eru víða orpin sandi og vikri. Gígarnir eru flestir af
klepragígagerð og mynda raðir sem eru allt að 20 km á lengd. Mjóir sigdalir virðast hafa myndast samfara
flestum eldgosanna. Þetta er upptakasvæði Tungnár hrauna sem nú eru talin vera 10 talsins og 2000–
9000 ára gömul. Hraunin eru úr basalti og hafa runnið fyrst til vesturs en nokkur þeirra síðan til suðvesturs
út á láglendið. Elsta hraunið rann út í sjó þar sem nú er Stokkseyri og Eyrarbakki, rúmtak þess er talið
3
vera um 25 km og það er því stærsta hraun sem kunnugt er um frá nútíma á Íslandi. Norðaustan til á
gígasvæðinu er Heljargjá, mikilfenglegur sigdalur sem sker Gjáfjöllin. Saxi, Fontur og Máni, sem eru um
miðbik gígasvæðisins, eru vel varðveittir sprengigígar af hverfjallagerð. Þetta gígasvæði er talið merkt á
landsvísu (Snorri Baldursson o.fl. 2006).
Vatnaöldugígar eru 42 km löng gossprunga sem er á milli Tungnárhraunagígasvæðisins að vestan og
Veiðivatnagíganna að austan. Gossprungan nær frá gígum Hrafntinnuhrauns í Friðlandi að Fjallabaki til
norðausturs á móts við norðurenda Litlasjávar. Hér gaus samtímis súru og ísúru bergi úr
Torfajökulseldstöðinni og basalti úr Veiðivatnaeldstöðvakerfinu. Gígar af ýmsum gerðum og stærðum
mynduðust í gosinu, Skyggnir er þeirra þekktastur, hann er mjög vel varðveittur og er einn stærsti gígur
landsins af hverfjallagerð. Norðan til á gígsprungunni mynduðust hraunklepragígar. Hið svonefnda
Landnámslag myndaðist í þessu gosi. Vegna þess hversu víða þetta öskulag finnst á landinu og hversu
auðvelt er að þekkja það, er lagið mikilvægt leiðarlag fyrir náttúrufræðinga og fornleifafræðinga. Þessi
gossprunga er merk á landsvísu (Snorri Baldursson o.fl. 2006).

13.3. Tillögur að verndun jaðarsvæða
Að ofansögðu er ljóst að fjölmörg svæði í grennd við vestursvæði þjóðgarðsins – þ.m.t. stærsti hluti
hálendisins sunnan og vestan jökuls – búa yfir miklu náttúruverndargildi og því mikilvægt að skoða til
hlítar möguleika á að þeim verði bætt við þjóðgarðinn eða þau tengd honum á einhvern hátt þegar fram
líða stundir. Mikilvægt er að möguleg stækkun þjóðgarðsins verði vel undirbúin og byggi á víðtæku og
opnu samráði við hlutaðeigandi sveitarfélög, landeigendur og aðra hagsmunaaðila, m.a. með tilliti til
þeirrar hefðbundnu nýtingar sem kann að hafa viðgengist á því svæði sem stækkunaráformin hverju sinni
ná til.
Í tillögu að endurskoðun aðalskipulags fyrir Skaftárhrepp er gert ráð fyrir verulegri stækkun
Vatnajökulsþjóðgarðs þannig að hann nái m.a. yfir Langasjó og Fögrufjöll, auk Eldgjár. Í tillögunni er gert
ráð fyrir að mörk þjóðgarðins verði eftirfarandi: “Að norðan ráða sýslumörk frá Vatnajökli að Mýrdalsjökli,
þó þannig að fylgt sé útlínum mannvirkjagrunns Tungnaárlóns eins og fyrirliggjandi áætlun Landsvirkjunar
gerir ráð fyrir. Að sunnan ræður þjólendulína frá Síðujökli að markalínu miðhálendis sunnan Brytalækjar,
en eftir það ræður markalína miðhálendis að Mýrdalsjökli.” (Fundargerð 312. fundar sveitarstjórnar
Skaftárhrepps, 15. febrúar 2010)
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14. Stjórnun og starfsemi
14.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Vatnajökulsþjóðgarður er ríkisstofnun og fer umhverfisráðherra með yfirstjórn mála er varða þjóðgarðinn.
Ráðherra skipar sérstaka stjórn til fjögurra ára í senn og fer hún með stjórn stofnunarinnar og hefur
umsjón með rekstri þjóðgarðsins. Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs samanstendur af átta stjórnarmönnum.
Framkvæmdastjóri þjóðgarðsins annast daglegan rekstur og umsýslu í umboði stjórnar samkvæmt
erindisbréfi. Skrifstofa framkvæmdastjóra er í Reykjavík og þar starfar auk framkvæmdastjóra einn
starfsmaður í hlutastarfi.
Vatnajökulsþjóðgarði er skipt upp í fjögur rekstrarsvæði. Á hverju rekstrarsvæði þjóðgarðsins starfar sex
manna svæðisráð. 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.
Á hverju rekstrarsvæði starfar nú einn þjóðgarðsvörður. 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.
Á vestursvæði þjóðgarðsins hefur starfað einn sérfræðingur auk þjóðgarðsvarðar. Sumarið 2009 voru
ráðnir þrír landverðir til sumarstarfa á vestursvæði þjóðgarðsins frá 1. júní til 31. ágúst, alls um 36
vinnuvikur. Á vestursvæðinu tók einnig fjöldi sjálfboðaliða þátt í verkefnum á vegum þjóðgarðsins,
samkvæmt samningi við Umhverfisstofnun.
Samkvæmt óformlegum samningi við Skaftárhrepp hefur Vatnajökulsþjóðgarður annast landvörslu að
hluta í Eldgjá, þeim störfum hefur landvörður í Hólaskjóli sinnt.
Hlutverk starfsmanna þjóðgarðsins er margþætt og krefst mannafla, tíma og færni á mörgum sviðum
þjóðgarðastjórnunar. Starfsmenn þjóðgarðs þurfa að vera vel að sér um auðlindir þjóðgarðsins og þekkja
styrk og veikleika auðlindarinnar. Þeir þurfa að þekkja gesti þjóðgarðsins, veita upplýsingar, fræða og
sýna færni í samskiptum við gesti, íbúa og ýmsa hagsmunaðila. Þeir þurfa að þekkja innviði þjóðgarðsins,
skipuleggja og forgangsraða framkvæmdum, þekkja lög, reglur og þann ramma sem íslensk stjórnsýsla
setur þjóðgarðinum. Þeir þurfa að þekkja vel það samfélag sem þjóðgarðurinn er hluti af og taka þátt í
samræðum og samstarfi um ýmislegt er lýtur að tengslum þjóðgarðs og samfélags. Þeir þurfa einnig að
fylgjast með því sem er að gerast í málefnum þjóðgarða í alþjóðlegu samhengi og taka þátt í erlendu
samstarfi. Því meira álag sem er á auðlindir þjóðgarðsins, því fleiri gestir sem heimsækja hann, því meiri
uppbygging og því meiri kröfur sem gerðar eru um aðkomu þjóðgarðs að málefnum samfélagsins og
erlendu samstarfi því flóknari verður stjórnunin.
Vatnajökulsþjóðgarður þarf að móta stefnu um áherslur í innri starfsemi þjóðgarðsins og hvernig þær
áherslur eigi að þróast. Það leggur grunninn að þeirri þekkingu og færni sem þarf að vera til staðar svo
hægt sé að vinna að framkvæmd verndaráætlunar og sinna annarri starfsemi hans með góðum hætti. Til
að ná fram markmiðum sínum þarf Vatnajökulsþjóðgarður að vinna náið með mörgum aðilum, stofnunum,
sveitarfélögum, félagasamtökum og ýmsum hagsmunaaðilum. Vatnajökulsþjóðgarður þarf einnig að móta
stefnu um hvernig slíku samstarfi skuli háttað svo farsælast verði og hafa til þess tiltækt starfsfólk. Þá
liggja fjölmörg tækifæri fyrir þjóðgarðinn varðandi samstarf við erlend þjóðgarðasamtök og einstaka
þjóðgarða en þar geta Íslendingar lært af langri reynslu annarra þjóða og fylgst með stefnum og
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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
Stjórnun þjóðgarðsins miðar að því að sem flestir fái notið þeirra gæða sem þjóðgarðurinn hefur upp á að
bjóða án þess að gæðin rýrni. Áhersla er lögð á að heimamenn og gestir njóti staðarins á sem
margvíslegastan hátt og takmarkandi stjórnun því aðeins beitt að það þjóni skýrum tilgangi verndunar í
samræmi við þessa stefnu. Leitast er við að bjóða gestum að njóta þjóðgarðsins að einhverju leyti á öllum
árstímum eftir því sem aðstæður leyfa.
Komið verði á umhverfis- og gæðakerfi fyrir innra starf þjóðgarðsins.
Skilgreina þarf svæði innan þjóðgarðsins þar sem þörf er nánari skipulagningu og gera síðan deiliskipulag
fyrir þau eins fljótt og auðið er.
Starfsemi á vegum einkaaðila innan þjóðgarðsins þarf að vera í samræmi við markmið og gæðastaðla
hans. Mótaður verði rammi um útboð, leyfisveitingar og starfsemi einkaaðila sem starfa innan
þjóðgarðsins. Sá rammi tryggi að starfsemin sé í samræmi við verndar- og atvinnustefnu þjóðgarðsins.
Þróa þarf kerfisbundna vöktunaráætlun, m.a. byggða á talningum ferðamanna, til að meta hvar ágangur
veldur breytingum á t.a.m. náttúrufari, menningarminjum eða upplifun ferðamanna umfram ásættanleg
mörk. Í áætluninni verði jafnframt tiltekin viðbrögð við slíkum aðstæðum.
Gera þarf forvarnaráætlun fyrir Vatnajökulsþjóðgarð,
Öryggi þjóðgarðsgesta og starfsfólks verði tryggt eins og framast er unnt með skýrum reglum og
leiðbeiningum. Í þjóðgarðinum verði unnið eftir skipulegu gæðakerfi sem tryggir að viðhald og önnur
reglubundin verk séu í föstum skorðum og brugðist verði við frávikum.
Metin verði hætta sem starfsfólki og gestum kann að vera búin í þjóðgarðinum og útbúnar öryggisreglur
og áætlanir í samvinnu við þá aðila sem gæta öryggis almennings. Gestum verði kynntar öryggisreglur
eftir þörfum á hverjum stað og umbúnaður hafður vandaður og vel við haldið. Könnuð verði réttarstaða
þjóðgarðsins vegna ábyrgðar sem hann kann að bera á öryggi gesta.

Framtíðarsýn

Vatnajökulsþjóðgarður er öflugur vinnustaður þar sem vinnur gott og vel menntað
starfsfólk á öllum sviðum þjóðgarðastjórnunar. Hann skapar fjölbreytt atvinnutækifæri
fyrir jaðarbyggðir þjóðgarðsins og stuðlar að virkri þátttöku íbúa í störfum þjóðgarðsins
með námskeiðum og endurmenntun.
Vatnajökulsþjóðgarður á í samstarfi við innlenda aðila um framkvæmd verndaráætlunar.
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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
Vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er stórt og langt á milli landvörslustöðva. Vegna mikilla vegalengda og
stutts starfstíma landvarða er eftirlit víða í lágmarki.
Helstu markmið og aðgerðir:
a. Að treysta landvörslustöðvar og fjölga landvörðum á vestursvæði þjóðgarðsins.
Mikilvægt er að efla landvörslu innan vestursvæðisins. Fjölga þarf landvörðum á núverandi
landvörslustöðvum þannig að á hverjum stað starfi tveir landverðir. Bæta þarf aðstöðu fyrir
upplýsingamiðlun, einkum í Hrauneyjum (m.a. vegna vetrarumferðar), Laka og Hólaskjóli.
b. Að tryggja öllum heilsársstarfsmönnum og sem flestum sumarstarfsmönnum húsnæði.
Húsnæðisskortur má ekki standa í vegi fyrir því að hægt sé að ráða gott hæft starfsfólk í þjóðgarðinn.
Þjóðgarðurinn skal tryggja heilsársstarfsmönnum íbúðarhúsnæði á svæðinu.
c. Að lengja starfstíma og viðveru landvarða fram eftir hausti og auka vetrareftirlit.
Umferð hefur aukist um þjóðgarðssvæðið fram eftir hausti og góð tíð gerir gestum kleift að ferðast lengur
um svæðið. Að sama skapi eykst hætta á því að illa búnir gestir fari inn á hálendið og lendi þar í
erfiðleikum. Nauðsynlegt er að:
Lengja starfstíma og viðveru landvarða í Hrauneyjum og Hólaskjóli fram á veturinn.

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 greina
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.
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Við gerð verndaráætlunar varð til grunnur að stafrænum landupplýsingum (GIS kerfi) fyrir landssvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs. Þann grunn má stöðugt bæta með nýjum upplýsingum. Slíkar landupplýsingar eru
mikilvægt stjórntæki þjóðgarðsins og ættu starfsmenn að hafa kunnáttu til að nota slíkan grunn í
daglegum störfum. Einnig ættu starfsmenn að taka aukinn þátt í vöktunum í samstarfi við
rannsóknastofnanir í héraði. Rannsóknastofnanir geta skipulagt og undirbúið vaktanir í samstarfi við
þjóðgarðsvörð ásamt því að útbúa aðferðalýsingar (protocol) sem starfsmenn þjóðgarðsins geta farið eftir.
Það eykur þekkingu starfsmanna á auðlindum þjóðgarðsins og sparar tíma, ferða- og dvalarkostnað ef
þeir geta sinnt einföldum vöktunum á vettvangi.
b. Að meta þörf á fleiri heilsársstarfsmönnum í þjóðgarðinn og fjölga þeim í samræmi við það.
Innan vestursvæðis 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 ferðamennsku, og (c) nýsköpunar, m.a. í sjálfbærri ferðaþjónustu og vistvænum
landbúnaði. Til að byrja með þyrfti að ráða a.m.k. einn sérfræðing á hverju ofangreindra ábyrgðarsviða.
Heilsársopnun í gestastofu á Kirkjubæjarklaustri krefst að auki mannafla á sviði ræstinga og viðhalds allt
árið um kring.
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).
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.

14.4. Innlent samstarf
Verndaráætlun verður ekki komið í framkvæmd fyrir vestursvæði 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
Umhverfisstofnun

Helstu samstarfsverkefni
Sjálfboðaliðar frá UST (áður BTCV, British Trust for Conservation
Volunteers). Göngustígagerð, viðhald göngustíga og fleiri verkefni í
þágu náttúruverndar.
Landvarðanámskeið og endurmenntun fyrir landverði.
Leiðbeiningar um samræmt útlit merkinga og skilta.

Náttúrufræðistofnun Íslands

Náttúrufræðirannsóknir í Vatnajökulsþjóðgarði. Rannsóknaáætlanir
í samstarfi við stofnanir í héraði.
Vöktun líffræðilegrar fjölbreytni.
Kortlagning jarðfræði og jarðmyndana í Vatnajökulsþjóðgarði.
Gróður- og vistgerðarkort.

Háskólasetrið á Hornafirði

Rannsóknir og vöktun.

og Kirkjubæjarstofa

Rannsóknaverkefni. Nemendaverkefni. Aðstaða fyrir nemendur og
rannsóknaaðila.
Námskeið um auðlindir þjóðgarðs í samstarfi við fleiri aðila.

Landgræðsla ríkisins

Vöktun á ástandi afrétta (þ.m.t. beitarálagi), í samstarfi við
Landbúnaðarháskóla Íslands og Náttúrufræðistofnun Íslands.
Vöktun á útbreiðsla lúpínu og tillögur að aðgerðum.
Aðrar landgræðsluaðgerðir, eftir því sem við á.

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, í samráði við þjóðgarðsverði.

Ferðamálastofa

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

Rekstur gistiaðstöðu í Nýjadal.

Jöklarannsóknarfélag Íslands

Rekstur skála í Jökulheimum og á Grímsfjalli.
Samstarf um upplýsingamiðlun.

Sveitarfélagið Skaftárhreppur

Samstarf um uppbyggingu þjóðgarðsins.
Samstarf um skipulag, einkum varðandi mikilvægar aðkomuleiðir,
þjónustu- og jaðarsvæði þjóðgarðsins.
Samstarf um byggingu gestastofu á Kirkjubæjarklaustri.

Sveitarfélagið Ásahreppur/Rangárþing ytra

Samstarf um uppbyggingu þjóðgarðsins.
Samstarf um skipulag, einkum varðandi mikilvægar aðkomuleiðir,
þjónustu- og jaðarsvæði þjóðgarðsins.
Samstarf um upplýsingamiðlun.

Sveitarfélagið Þingeyjarsveit

Samstarf um uppbyggingu þjóðgarðsins.
Samstarf um skipulag, einkum varðandi mikilvægar aðkomuleiðir,
þjónustu- og jaðarsvæði þjóðgarðsins.
Samstarf um upplýsingamiðlun.

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands

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

Ferðaþjónustu- og atvinnumálaklasinn
Friður og frumkraftar

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

Ferðaskrifstofur, ferðaþjónustuaðilar og
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.

Hellarannsóknafélag Íslands og áhugafólk
um hella

Samstarf um gerð umgengnisregla um hraunhella.

Almannavarnir,
björgunarsveitir.

Forvarnaráætlun.

lögregla

og

Samráð um eftirlit.
Skólar

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

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

14.5. Erlent samstarf
Erlendir þjóðgarðar og þjóðgarðastofnanir eiga sér oft lengri hefð en sambærilegar stofnanir á Íslandi.
Íslendingar geta lært margt af reynslu annarra þjóða sem margar hverjar eru langt komnar við að þróa
nauðsynleg verkfæri við stjórnun og rekstur friðlýstra svæða ásamt því að meta árangur af starfinu.
Íslendingar hafa tekið þátt í erlendu samstarfi er lýtur að þjóðgörðum og náttúruvernd. Það samstarf er þó
oft háð því að nægt fjármagn og mannauður sé til staðar og því þarf að velja og hafna. Það er mikilvægt
að Vatnajökulsþjóðgarður móti sér stefnu um þátttöku í alþjóðlegu samstarfi og gefi starfsmönnum
svigrúm og tækifæri til að taka þátt af fullum krafti þannig að þjóðgarðurinn geti til framtíðar orðið leiðandi
en ekki eingöngu þiggjandi í slíku samstarfi.
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
Umhverfisstofnun og fleiri aðila.

þátt

í

alþjóðlegu

sjálfboðaliðastarfi

í

samstarfi

við

Umhverfisstofnun er samstarfsaðili British Trust for Conservation Volunteers (BTCV) á Íslandi og tekur
stofnunin árlega á móti fjölda sjálfboðaliða til landsins. Stór hluti sjálfboðaliðanna vinnur á svæði
Vatnajökulsþjóðgarðs þar sem þeir koma að göngustígagerð og viðhaldi göngustíga. Störf
sjálfboðaliðanna skipta þjóðgarðinn mjög miklu máli og mikilvægt er að halda samstarfinu áfram. Ýmis
önnur sjálfboðaliðisamtök hafa sýnt áhuga á samstarfi við þjóðgarðinn.
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
fjölbreytileika svæða og vekja athygli á jarðfræði einstakra svæða
með
jarðfræðiferðamennsku. 34 landsvæði í 13 löndum eru nú aðilar að samtökunum.
er jarðfræðiþjóðgarður og því áhugavert að hann skoði samstarf við samtökin en
og ákveðnum aðgerðum af hálfu umsjónaraðila viðkomandi landssvæðis.
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Í sveitarfélögunum Rangárþingi eystra, Mýrdalshreppi og Skaftárhreppi hefur verið unnið að því á
undanförnum misserum að gera svæðið að Geopark. Stefnt er að aðildarumsókn til evrópsku samtakanna
EGN, sem fjallað var um hér að framan. Aðildin veitir einnig inngöngu í UNESCO Global Geoparks
Network. Aðild að EGN felur í sér gæðavottun í umhverfismálum og ferðaþjónustu fyrir svæðið, þar sem
markmið samtakanna er að koma jarðminjum á framfæri, vernda þær og stuðla að sjálfbærri
efnahagslegri þróun innan garðanna. Lagaleg verndun er þó í höndum sveitarfélaga og ríkis. EGN veitir
leiðarvísi og ramma um vandaða, sjálfbæra ferðaþjónustu. Mikil áhersla er lögð á nýtingu matvæla og
handverks úr héraði, afþreyingu, fræðslu og menningartengda ferðaþjónustu.
Það er von manna að Geopark á mið-Suðurlandi og Vatnajökulsþjógðarður komi til með að styðja við og
styrkja hver annan. Ekki síst sé það kostur að fá Geopark á láglendið við vestursvæði þjóðgarðsins, þar
sem það síðarnefnda er allt hálent og aðgengi að því í samræmi við það.

e. Að Vatnajökulsþjóðgarður stefni að því að uppfylla kröfur um aðild að heimsminjaskrá UNESCO
Við undirbúning að stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs var lögð áhersla á að þjóðgarðurinn geti uppgyllt kröfur
heimsminjaskrá Menningarmálstofnunarinnar ákveði íslensk stjórnvöld að sækjast eftir því (sjá kafla
2.4.2.). Áfram skal stefnt að því að þjóðgarðurinn uppfylli kröfur um aðild að heimsminjaskránni.

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

15. Kafli - Umhverfisskýrsla
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