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ráðgjafahópsins. Ráðgjafahópurinn vann enn fremur náið með þjóðgarðsverði og öðrum starfsmönnum
þjóðgarðsins á suðursvæði.
Meginþungi ráðgjafastarfsins hvíldi á Snævari Guðmundssyni og Kristínu Hermannsdóttur hjá Náttúrustofu
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1 Inngangur
Stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs er unnin samkvæmt lögum um þjóðgarðinn nr.
60/2007 (með síðari breytingum) og reglugerð nr. 300/2020. Samkvæmt lögum um Vatnajökulsþjóðgarð er
stjórnunar- og verndaráætlun meginstjórntæki þjóðgarðsins (sjá einnig reglugerð nr. 300/2020, 7. gr.).
Lögbundið hlutverk stjórnunar- og verndaráætlunar Vatnajökulsþjóðgarðs er meðal annars að tilgreina
„markmið verndunar, stefnu stjórnar og leiðir til að framfylgja stjórnun og vernd“ (Lög nr. 60/2007, 12. gr.).
Í lögunum er jafnframt tilgreint að eitt af hlutverkum svæðisráða þjóðgarðsins er „að hafa yfirumsjón með
gerð tillögu að stjórnunar- og verndaráætlun fyrir viðkomandi svæði“ (Lög nr. 60/2007, 8. gr.).
Svæðisráð suðursvæðis vinnur að gerð tillögu að stjórnunar- og verndaráætlun fyrir nýtt svæði
Vatnajökulsþjóðgarðs á Breiðamerkursandi (mynd 1). Gerður var samningur við Rannsóknasetur Háskóla
Íslands á Hornafirði, Náttúrustofu Suðausturlands og Nýheima þekkingarsetur um ráðgjöf og vinnu við gerð
tillögu að stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Breiðamerkursand. Verklag ráðgjafa byggði á gildandi
stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðsins (Vatnajökulsþjóðgarður, 2013) og leiðbeiningum sem hana
varða (Alta, 2020; Vatnajökulþjóðgarður, 2020a). Jafnframt var horft til leiðbeininga
Alþjóðanáttúruverndarsambandsins um stjórnun friðlýstra svæða (Thomas og Middleton, 2003; Dudley,
2013; Worboys o.fl., 2015) og leiðbeininga Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna um stjórnun
svæða á heimsminjaskrá (Kormos o.fl., 2017; UNESCO World Heritage Centre, 2019). Einnig var höfð
hliðsjón af leiðbeiningum Umhverfisstofnunar (2019a) um stjórnun friðlýstra svæða.
Lög um Vatnajökulsþjóðgarð (með breytingum nr. 101/2016) heimila gerð viðauka við stjórnunar- og
verndaráætlun vegna stækkunar þjóðgarðsins (sjá 12. grein). Í slíkum viðauka skulu mörk þess svæðis sem
bætist við þjóðgarðinn tilgreind og gefin lýsing á náttúru þess og ákvæðum um stjórnun og verndun
svæðisins. Með þessu móti er heimilt að setja fram stjórnunar- og verndaráætlun fyrir ný svæði innan
þjóðgarðsins án þess að taka áætlunina upp í heild. Við næstu endurskoðun stjórnunar- og verndaráætlunar
þjóðgarðsins er viðaukanum bætt við (sjá nánari leiðbeiningar í Vatnajökulsþjóðgarður, 2020a).
Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs fer yfir tillöguna og byggir á henni tillögu sína að stjórnunar- og verndaráætlun
þjóðgarðsins (Lög nr. 60/2007, 12. gr.). Tillagan skal samræmast lögum og reglugerð um
Vatnajökulsþjóðgarð. Stjórnunar- og verndaráætlun fer fyrir ráðherra til staðfestingar.
Við gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir Vatnajökulsþjóðgarðs gætir aukinnar áherslu á samráð. Lög
og reglugerð um þjóðgarðinn kveða á um hlutverk svæðisráðs á sviði samráðs við Umhverfisstofnun og
Náttúrufræðistofnun Íslands „og eftir atvikum aðrar hlutaðeigandi fagstofnanir ríkisins“ (Lög nr. 60/2007,
12. gr.). Svæðisráð skal enn fremur tryggja samráð við landeigendur, sveitarstjórnir og „aðra hagsmunaaðila
á svæðinu“ (Lög nr. 60/2007, 12. gr.).
Svæðisráð suðursvæðis leitaði jafnframt til arkítektastofunnar Glámu•Kím um gerð nýs deiliskipulags fyrir
Jökulsárlón (Sveitarfélagið Hornafjörður, Vatnajökulsþjóðgarður, Gláma•Kím og VSÓ ráðgjöf, 2020) og fór
það verk fram samhliða vinnu við gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir friðlýsta svæðið í heild sinni.
Deiliskipulagið var samþykkt og staðfest þann 19. júní 2020 (Auglýsing um deiliskipulag fyrir Jökulsárlón á
Breiðamerkursandi, Sveitarfélaginu Hornafirði nr. 612, 2020). Í deiliskipulaginu er fjallað um skipulag
þjónustusvæða, bílastæða, vega og stíga innan afmarkaðs svæðis við Jökulsárlón (mynd 2). Í tillögum
þessum að stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Breiðamerkursand er vísað í deiliskipulagið varðandi ýmsar
sértækar fyrirætlanir sem lúta að skipulagssvæðinu við Jökulsárlón.
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Mynd. 1. Mörk friðlýsta svæðisins. Núverandi mörk Vatnajökulsþjóðgarðs á Breiðamerkursandi (eftir síðustu
stækkun hans árið 2019) ásamt upphaflegum þjóðgarðsmörkum sem miðuðust við jaðar Vatnajökuls árið 1998.

12

2 Stjórnsýsluleg umgjörð
2.1 Friðlýsing Breiðamerkursands
Þann 25. júlí árið 2017 undirritaði þáverandi umhverfis- og auðlindaráðherra friðlýsingu Jökulsárlóns og
nærliggjandi svæða. Hið friðlýsta svæði, samtals um 189 km2 að stærð (Vatnajökulsþjóðgarður, 2017a), nær
yfir u.þ.b. 2/3 hluta Breiðamerkursands (mynd 1) og samanstendur annars vegar af landi jarðarinnar Fells
og hins vegar af fjórum þjóðlendum: Fjall, Breiðá, vestanvert Jökulsárlón og landsvæði vestan lónsins, og
Veðurárdalssvæði norðvestan Hvítingsdals. Friðlýsingin var gerð með breytingu á reglugerð (7. breyting á
reglugerð nr. 608/2008 um Vatnajökulsþjóðgarð) sem unnin var í Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, staðfest
af ráðherra og í framhaldinu auglýst í stjórnartíðindum. Óskað var eftir samþykki Sveitarfélagsins
Hornafjarðar sem fer með skipulagsvald á svæðinu. Svæðisráð suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs var, líkt
og Sveitarfélagið Hornafjörður, fylgjandi friðlýsingu Breiðamerkursands.

2.1.1 Ferli friðlýsingar og markmið verndunar
Kaup ríkisins á jörðinni Felli í ársbyrjun 2017 voru mikilvægt skref í friðlýsingu Breiðamerkursands. Friðlýsing
ríkislands kallar á samþykki fjármála- og efnahagsráðuneytis en þjóðlendur eru aftur á móti á vegum
forsætisráðuneytis og samþykki þjóðlendunefndar er skilyrði friðlýsingar.
Mörkum Vatnajökulsþjóðgarðs á Breiðamerkursandi1 er í reglugerð lýst með eftirfarandi hætti:
[…] Þaðan eftir jökuljaðri að punkti í Fellsárjökli (hnit A639657, N410468) með Fellsá að Fellsfossi
(hnit A641159, N406914) og þaðan bein lína til sjávar um Hrollaugsaur (hnit A643576, N402299).
Meðfram ströndinni í vesturátt að punkti (hnit A631684, N390291) á Breiðamerkurfjöru rétt austan
við Breiðárós og þaðan bein lína austan Fjallsár í jökul í Fjallsárlóni (hnit A627105, N393970),
meðfram jaðri Fjallsjökuls að punkti (hnit A625006, N391770) í sunnanverðum Hrútárjökli. […] Ærfjall
að jökuljaðri umhverfis fjallið telst ekki innan marka þjóðgarðsins.
Friðlýsta svæðið á Breiðamerkursandi tekur til Jökulsárlóns og nærliggjandi svæða á Breiðamerkursandi. Hið
friðlýsta svæði á Breiðamerkursandi er um 189 km2 að flatarmáli. Í fyrsta sinn ná mörk Vatnajökulsþjóðgarðs
að hafi og ná netlög hans (það er sá hluti landareignar sem er í sjó) 115 metra út frá stórstraumsfjöru. Hluti
þjóðvegar 1 er nú einnig innan þjóðgarðsins. Eftir að friðlýsta svæðið á Breiðamerkursandi bættist við varð
heildarstærð Vatnajökulsþjóðgarðs 14.701 km2, sem samsvarar um 14% landsins (Vatnajökulsþjóðgarður,
á. á).
Stækkun Vatnajökulsþjóðgarðs er á náttúruverndaráætlun 2009-2013 (Þskj. 239 — 192. mál, 2009) og nær
sú náttúruverndaráætlun einnig til svæða sem ekki voru friðlýst samkvæmt fyrri áætlun, þ.e. þeirrar sem

1

Hafa ber í huga við lestur þessarar skýrslu að landsvæðið sem hér um ræðir er einstaklega kvikt (dýnamískt) og
hefur breyst mjög mikið frá lokum Litlu Ísaldar, þegar það var nær allt þakið jökli og landslagið undir íshellunni
því með öllu ósýnilegt mönnum. Þar sem Breiðamerkurjökull heldur áfram að hopa eru slíkar breytingar stöðugt
viðvarandi. Við bráðnun jökulsins kemur nýtt land í ljós; landformin og önnur náttúrufyrirbæri sem þannig hafa
verið ‚afhjúpuð‘ hafa mörg hver ekki enn hlotið formlegt nafn. Í þessari skýrslu er því notast við ýmis örnefni –
eða nýnefni, öllu heldur – sem ekki hafa enn hlotið fulla viðurkenningu, má þar sem dæmi nefna svæðið
„Stemmuhólma“ á eystri hluta Breiðamerkursands og eyna (jökulskerið) „Skúmey“ í vestanverðu Jökulsárlóni.
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tók til áranna 2004-2008. Staða Breiðamerkursands á náttúruminjaskrá (sjá svæði nr. 635) hvatti einnig til
friðlýsingar hans.
Rökstuðningur fyrir friðlýsingu Breiðamerkursands var meðal annars byggður á eftirfarandi skýrslum:
Náttúruverndaráætlun – aðferðafræði, Important Bird Areas in Europe, Votlendisskrá Landverndar, Yfirlit
yfir helstu votlendi á Norðurlöndum og Sjávarlónaskrá Náttúruverndarráðs. Einnig var leitað til ýmissa
fagstofnana og fyrirhuguð stækkun Vatnajökulsþjóðgarðs kynnt í heimabyggð.
Meginmarkmið friðlýsingar Breiðamerkursands er samkvæmt 2. grein laga um Vatnajökulsþjóðgarð (nr.
60/2007, með síðari breytingum):
1) Vernda náttúru svæðisins, svo sem landslag, lífríki, jarðmyndanir og menningarminjar.
2) Gefa almenningi kost á að kynnast og njóta náttúru og sögu svæðisins.
3) Stuðla að rannsóknum á svæðinu, fræða um það og ýta undir aukinn skilning almennings á gæðum
og sérstöðu svæðisins.
4) Leitast við að styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins, m.a. með því
að
hvetja til sjálfbærrar nýtingar gæða svæðisins.

2.1.2 Eignarhald
Íslenska ríkið nýtti forkaupsrétt sinn á jörðinni Felli í ársbyrjun 2017. Jörðin, sem fór í eyði á seinni hluta 19.
aldar, er um 105 km2 og nær meðal annars að Jökulsárlóni austanverðu (Stjórnarráð Íslands, 2017). Fyrir
hafði vestari hluti Breiðamerkursands að mestu verið í eigu ríkisins, sem þjóðlenda í afréttareign, um
nokkurra ára skeið (Óbyggðanefnd, 2016). Samkvæmt lögum um náttúruvernd skal landsvæði þjóðgarða
„vera í ríkiseign nema sérstakar ástæður mæli með öðru og um það náist samkomulag milli ráðherra og
landeigenda“ (Lög nr. 60/2013, 47. grein).

2.1.3 Sérstaða Breiðamerkursands
Breiðamerkursandur er við sunnanverðan Vatnajökul, landræma í örum vexti milli jökuls og hafs, mótaður
af skriðjöklunum Breiðamerkurjökli, Fjallsjökli og Hrútárjökli. Örar breytingar og andstæður eru einkennandi
fyrir Breiðamerkursand en bæði jöklarnir og hafið hafa mikil áhrif á landmótun og eru undirrót síkvikra ferla.
Jökullinn hefur skorið fjöllin og rutt upp görðum. Jökulár hafa flæmst um og skilið eftir sig aura og sanda.
Ummerki um stórhlaup og eldvirkni eru greinileg og samspil elds og íss markar ásýnd svæðisins. Áhrif
hnattrænna loftslagsbreytinga eru þar jafnframt einkar greinileg. Margt er áhugavert þegar kemur að lífríki
Breiðamerkursands auk þess sem tengsl mannfólks við svæðið, í nútíð og fortíð, verðskulda athygli.

2.1.4 Auðlindir og landnotkun
Landnotkun á Breiðamerkursandi er nokkuð margvísleg og hefur tekið töluverðum breytingum á
undanförnum árum og áratugum.
Saga landbúnaðar er löng og í dag gengur þar sauðfé bæði austan og vestan Jökulsár. Landbúnaður hefur
dregist saman á svæðinu öllu og þar með einnig dregið úr slíkum nytjum á Breiðamerkursandi (Sigrún Inga
Sigurgeirsdóttir, 2018). Við Jökulsá eru mörk vegna sauðfjárveikivarna, svokölluð Breiðamerkursandslína,
sem skilur að Suðausturlandshólf og Öræfahólf. Öræfi eru „hreint hólf“ með tilliti til búfjársjúkdóma
(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2017). Umfang hefðbundinna nytja svo sem á berjum, grösum,
eggjum og reka er ekki þekkt en ljóst að verulega hefur dregið úr þeim (Sigrún Inga Sigurgeirsdóttir, 2018).
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Ferðafólki hefur fjölgað mikið við Jökulsárlón og víðar á Breiðamerkursandi, líkt og á landinu í heild, á
undanförnum árum. Erlendir gestir koma að Jökulsárlóni árið um kring þó að fjöldi þeirra sé mestur yfir
hásumarið. Breiðamerkursandur er einnig vettvangur annarrar landnotkunar svo sem útivistar,
vísindarannsókna og listsköpunar.

2.1.5 Mannauður og starfsstöðvar
Á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru 13 fastráðnir starfsmenn og yfir sumartímann bætast við um 30
manns.
Núverandi fyrirkomulag á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs gerir ráð fyrir að meðaltali 3,5 stöðugildum á
mánuði vegna landvörslu á Breiðamerkursandi (3 stöðugildi yfir vetrartímann og 4 yfir sumartímann). Staða
yfirlandvarðar er eitt þessara stöðugilda og er það eina fasta heilsársstaðan vegna Breiðamerkursands
sérstaklega. Aðrar stöður eru tímabundnar ráðningar. Vegna ræstinga er gert ráð fyrir 1,5 stöðugildi að
meðaltali á mánuði.
Sama starfslið mannar stöður á Breiðamerkursandi og í Skaftafelli frá ársbyrjun 2019. Áður var ráðið
sérstaklega í stöður á Breiðamerkursandi og hafði starfsfólkið þá aðsetur á Hrollaugsstöðum.
Starfsfólk þjóðgarðsins á Breiðamerkursandi hefur vinnuaðstöðu í „Skúmaskoti“ við Jökulsárlón, húsi sem
kom á svæðið 2019 og gjörbreytti aðbúnaði starfsfólksins.

2.2 Lagaleg umgjörð og skipulagsrammi verndaráætlunar
Fyrstu lög um náttúruvernd voru samþykkt og sett á Alþingi árið 1956. Þau voru endurskoðuð árin 1971,
1996, 1999 og 2013. Núgildandi lög um náttúruvernd, nr. 60/2013, tóku gildi árið 2015.

2.2.1 Lög um náttúruvernd og friðlýst svæði á Íslandi
Markmið laga um náttúruvernd (Lög nr. 60/2013, 1. gr.) er að:
vernda til framtíðar fjölbreytni íslenskrar náttúru, þar á meðal líffræðilega og jarðfræðilega
fjölbreytni og fjölbreytni landslags. Þau eiga að tryggja eftir föngum þróun íslenskrar náttúru á eigin
forsendum og verndun þess sem þar er sérstætt eða sögulegt og einnig stuðla að endurheimt
raskaðra vistkerfa og auknu þoli íslenskra vistkerfa gegn náttúruhamförum og hnattrænum
umhverfisbreytingum.
Samkvæmt VIII. kafla laga um náttúruvernd nr. 60/2013 eru friðlýsingarflokkar á Íslandi eftirfarandi:
Náttúruvé, óbyggð víðerni, þjóðgarðar, náttúruvætti, friðlönd, landslagsverndarsvæði, verndarsvæði með
sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda, náttúruminjar í hafi og fólkvangar.
Um þjóðgarða segir í núgildandi náttúruverndarlögum (47. gr.) að friðlýsa megi „stór náttúrusvæði sem eru
lítt snortin og hafa að geyma sérstætt eða dæmigert lífríki, jarðminjar og/eða landslag“. Við stofnun
þjóðgarðs ber einnig að taka mið af mikilvægi svæðisins með tilliti til menningar- og sögulegs gildis.
Þjóðgarðar skulu „vernda heildstæð náttúruleg vistkerfi, jarðminjar, landslag og menningarminjar sem
einkenna svæðið og tryggja aðgang almennings að því til útivistar og til þess að kynnast náttúru og sögu
svæðisins. Leggja skal áherslu á fræðslu og upplýsingar í þessu skyni.“.
Fyrsti þjóðgarðurinn sem stofnaður var samkvæmt lögum um náttúruvernd var þjóðgarðurinn í Skaftafelli,
árið 1967. Árið 2008 var Vatnajökulsþjóðgarður stofnaður en um hann gilda sérstök lög sem ganga framar
lögum um náttúruvernd, séu þau ósamþýðanleg (Lög nr. 60/2013, 4. gr.).
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2.2.2 Lög og reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð
Lög um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007 voru sett vorið 2007 og þann 7. júní 2008 var þjóðgarðurinn
stofnaður formlega með reglugerð nr. 608/2008. Ýmis ný svæði í grennd við Vatnajökul voru friðlýst við
stofnun þjóðgarðsins og á suðursvæði voru það Heinabergssvæði og Hjallanes í landi Skálafells. Síðar
bættust Hoffellsfjöll við, samkvæmt samningi við landeigendur í Hoffelli.
Upphaflegri reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 608/2008 var breytt átta sinnum, síðast um mitt ár 2019.
Við stofnun þjóðgarðsins féll úr gildi eldri reglugerð um Skaftafellsþjóðgarð, með síðari breytingum sbr.
reglugerð nr. 367/2005. Auglýsing nr. 188/1978 um friðland í Esjufjöllum féll þá einnig úr gildi. Þann 20.
mars 2020 tók ný heildstæð reglugerð um þjóðgarðinn, nr. 300/2020, síðan gildi.
Önnur útgáfa stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Vatnajökulsþjóðgarð tók gildi í júlí árið 2013. Leysti hún af
hólmi fyrstu útgáfu áætlunarinnar sem staðfest hafði verið af ráðherra rúmum tveimur árum áður, í febrúar
2011. Í núgildandi stjórnunar- og verndaráætlun er Breiðamerkursands getið á nokkrum stöðum, einkum
vegna lýsinga á landi þjóðgarðsins og landslagi. Er þar minnst á Jökulsá á Breiðamerkursandi sem eina af
helstu ám sem renna frá Vatnajökli. Jökulsárlóni er einnig lýst stuttlega þar sem greint er frá mótun og þróun
þess. Annarra jökulminja, sem vitna um landmótun jökulsins, er einnig getið. Þá er minnst á mikilvæg
búsvæði fugla á Breiðamerkursandi. Áætlunin gerir ráð fyrir akstursleið á jökul að sumarlagi sem lýst er svo:
„Á Breiðamerkursandi upp á Breiðamerkurjökul að Mávabyggðarönd austan við Breiðárlón“
(Vatnajökulsþjóðgarður, 2013, 69). Tekið er fram að skilgreindar akstursleiðir á Vatnajökul geti verið
breytilegar eftir aðstæðum.
Í verkefnislýsingu sem kynnt var í júní 2020 vegna tillögu að breytingum á stjórnunar- og verndaráætlun
þjóðgarðsins (Vatnajökulsþjóðgarður, 2020b) eru tilgreind nokkur atriði sem varða Breiðamerkursand og
jaðarsvæði hans, einkum þá varðandi lengingu vegar að Breiðamerkurjökli og fyrirhugað ákvæði um
jökulsker í Esjufjöllum. Í skjalinu eru nokkur almenn atriði einnig nefnd sem gætu varðað Breiðamerkursand,
t.d. ákvæði um loftför, lágflug og lendingarstaði og samþættingu atvinnustefnu þjóðgarðsins við stjórnunarog verndaráætlunina.
Á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs var unnin tillaga að verndaráætlun á vegum svæðisráðs á árunum 20082010 (Þorvarður Árnason o.fl., 2010). Tillagan tók í megin atriðum til sömu efnisþátta og innihalds og
endanleg útgáfa verndaráætlunar fyrir Vatnajökulsþjóðgarð sem tók gildi árið 2011 og var, ásamt tillögum
sem unnar voru fyrir önnur rekstrarsvæði, mikilvægur liður í undirbúningi hennar. Í tillögu svæðisráðs
suðursvæðis var ítarlega fjallað um land þjóðgarðsins á svæðinu og leitast við að draga fram greinargóða
lýsingu á fjölbreyttum hliðum þess.

2.2.3 Stefnur og áætlanir Vatnajökulsþjóðgarðs
2.2.3.1 Stjórnunar- og verndaráætlun
Megin stjórntæki Vatnajökulsþjóðgarðs er stjórnunar- og verndaráætlun hans. Núgildandi áætlun var
staðfest af ráðherra árið 2013. Um gerð og tilgang stjórnunar- og verndaráætlunar er kveðið í lögum (nr.
60/2007, með síðari breytingum) og reglugerð (nr. 300/2020) þjóðgarðsins. Áætluninni er einnig lýst í
inngangi núgildandi stjórnunar- og verndaráætlunar Vatnajökulsþjóðgarðs (2013, 4) en þar segir:
Stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Vatnajökulsþjóðgarð er sett fram í samræmi við ákvæði laga um
Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007 og reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 608/2008, með síðari
breytingum.
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Stjórnunar- og verndaráætlun er eitt meginstjórntæki þjóðgarðsins og verkfæri til stefnumótunar
eins og segir í greinargerð með frumvarpi til laga um Vatnajökulsþjóðgarð. Henni er samkvæmt því
ætlað að vera stefnumótandi áætlun sem stjórnendur Vatnajökulsþjóðgarðs styðjast við þegar
ákvarðanir um stjórnun og skipulag þjóðgarðsins eru teknar.
Í áætluninni er sett fram stefna um Vatnajökulsþjóðgarð, náttúruvernd, útivist og byggðaþróun.
Stefnan var mótuð í samráði við fjölmarga hagsmunaaðila. Hún snertir á ótal atriðum sem snúa að
verndun og nýtingu gæða þjóðgarðsins. Einnig gerir stefnan því skil hvernig nýta megi sem best
tækifærin sem verða til vegna stofnunar þjóðgarðsins, styrkja það sem fyrir er en jafnframt skapa
ný. Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs ákvað, í samráði við umhverfisráðuneytið, að láta heiti
áætlunarinnar endurspegla þessa víðu skírskotun hennar og kalla hana stjórnunar- og
verndaráætlun í stað verndaráætlunar eins og lögin gera ráð fyrir.
Aðrar stefnur Vatnajökulsþjóðgarðs sem geta haft áhrif á gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir
Breiðamerkursand eru einkum: Atvinnustefna (sjá kafla 10.4 og 13.3.4), Fræðslustefna og -áætlun (sjá kafla
11), Forvarna- og viðbragðsáætlun: Suðursvæði – Breiðamerkursandur, Hornafjarðarjöklar og Höfn (sjá kafla
8) og Loftslagsstefna (sjá kafla 6.7).

2.2.4 Skipulagsáætlanir og verndaráætlun
Aðalskipulag Sveitarfélagsins Hornafjarðar 2012-2030
Breiðamerkursandur heyrir undir aðalskipulag Sveitarfélagsins Hornafjarðar 2012-2030 sem staðfest var
árið 2014 (Sveitarfélagið Hornafjörður, Gláma•Kím og VSÓ ráðgjöf, 2014). Aðalskipulagið skilgreinir
Breiðamerkursand og Fjallsárlón sem lykilstaði ferðaþjónustu og Jökulsárlón sem miðstöð.
Breiðamerkursandur allur er skilgreindur sem segull ferðaþjónustu. Fram kemur að stefna skipulagsins sé
að „tryggja áfram verndun náttúrunnar í sveitarfélaginu“ (Sveitarfélagið Hornafjörður, Gláma•Kím og VSÓ
ráðgjöf, 2014, 26). Breytingar voru gerðar á gildandi aðalskipulagi samhliða deiliskipulagsbreytingu við
Jökulsárlón árið 2020 (Sveitarfélagið Hornafjörður, Gláma•Kím og VSÓ ráðgjöf, 2020).
Deiliskipulag - Fjallsárlón
Í gildi er deiliskipulag fyrir um 70 ha svæði við Fjallsárlón (Sveitarfélagið Hornafjörður, Gláma•Kím, VSÓ
ráðgjöf og Landslag, 2014) sem staðfest var 22. apríl 2015 (Auglýsing um skipulagsmál í Sveitarfélaginu
Hornafirði nr. 372, 2015) en fyrir þann tíma hafði svæðið ekki verið deiliskipulagt. Svæðið var á þeim tíma
að stærstum hluta þjóðlenda. Forsendur deiliskipulagsins voru vaxandi umferð ferðafólks um svæðið og
aukin umsvif í ferðaþjónustu. Deiliskipulaginu var ætlað að gera svæðið betur í stakk búið til að taka á móti
ferðafólki án þess að umhverfi svæðisins hnigni. Skipulagsuppdrættir eru í viðauka 1.
Deiliskipulag - Jökulsárlón
Nýtt deiliskipulag fyrir Jökulsárlón (Sveitarfélagið Hornafjörður, Vatnajökulsþjóðgarður, Gláma•Kím og VSÓ
ráðgjöf, 2020) var staðfest þann 19. júní 2020 (Auglýsing um deiliskipulag fyrir Jökulsárlón á
Breiðamerkursandi nr. 612, Sveitarfélaginu Hornafirði, 2020) og leysti þá af hólmi eldra deiliskipulag frá
árinu 2013 (Gláma•Kím, 2013). Helsti tilgangur gildandi deiliskipulags er að skilgreina ramma um
mannvirkjagerð og aðgerðir með tilliti til mikillar fjölgunar ferðafólks á svæðinu. Deiliskipulaginu er ætlað
að bæta aðstæður til móttöku ferðafólks án þess að svæðið spillist. Skipulag þjónustusvæðis, bílastæða,
stíga og vega eru meðal viðfangsefna deiliskipulags við Jökulsárlóns. Skipulagsuppdrættir eru í viðauka 2.
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2.2.5 Önnur lög og reglugerðir
Tafla 1. Lög og reglugerðir sem geta varðað stjórnunar- og verndaráætlun.
Lög eða reglugerð

Tekið tillit til í verndaráætlun

Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og
villtum spendýrum nr. 64/1994
Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr.
7/1998
Lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006

6. kafli – Náttúra

Lög um landgræðslu nr. 17/1965

6. kafli – Náttúra

Lög um varnir gegn landbroti nr. 91/2002

6. kafli – Náttúra

Skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997

5. kafli – Svæðisskipting á Breiðamerkursandi

Þjóðminjalög nr. 107/2001

7. kafli – Menningarminjar

Lög um menningarminjar nr. 80/2012

7. kafli – Menningarminjar

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
Reglugerð nr. 420/2019 um gestagjöld innan
Vatnajökulsþjóðgarðs fyrir veitta þjónustu og
aðgang að svæðinu
Reglugerð um landverði nr. 190/2019

6. kafli – Náttúra

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 456/1994,
um fuglaveiðar og nýtingu hlunninda af villtum
fuglum, með síðari breytingum
Reglugerð nr. 260/2018 um vegi í náttúru Íslands
samkvæmt lögum um náttúruvernd
Reglugerð um (4.) breytingu á reglugerð nr.
796/1999 um varnir gegn mengun vatns
Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 486/2003
um stjórn hreindýraveiða, með síðari breytingum
Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 437/1995,
um refa- og minkaveiðar, með síðari breytingum

6. kafli – Náttúra
12. kafli – Hefðbundin landnotkun og önnur
starfsemi
10. kafli – Útivist og ferðaþjónusta

6. kafli – Náttúra
10. kafli – Útivist og ferðaþjónusta

6. kafli – Náttúra
11. kafli – Hefðbundin landnotkun og önnur
starfsemi
10. kafli – Útivist og ferðaþjónusta

6. kafli – Náttúra
12. – Hefðbundin landnotkun og önnur starfsemi
6. kafli – Náttúra
12. – kafli Hefðbundin landnotkun og önnur
starfsemi
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Mynd. 2. Deiliskipulag og verndarsvæði á Breiðamerkursandi (rauðir rammar og flákar), við Fjallsárlón og
Jökulsárlón. Gul brotalína sýnir þjóðgarðsmörk. Gulur rammi um Esjufjöll markar það svæði sem fellur undir
IUCN verndarflokk Ia. Svæðin beggja vegna við Breiðamerkursand ásamt Esjufjöllum eru skilgreind sem
jaðarsvæði.
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2.3 Stefna og markmið íslenskra stjórnvalda
2.3.1 Náttúruminjaskrá
Breiðamerkursandur hefur verið á náttúruminjaskrá allt frá fyrstu útgáfu hennar árið 1975 (sjá kort í viðauka
3). Svæðið er númer 635 og lýst með eftirfarandi hætti (Umhverfisstofnun, á. á.):
Breiðamerkursandur, Jökulsárlón, jökulöldur við Kvíárjökul og Eystrihvammur, Borgarhafnarhreppi, Hofshreppi, A-Skaftafellssýslu. (1) Jökulsárlón á Breiðamerkursandi, sandurinn milli VestariKvíár og Fellsár, frá Breiðamerkurjökli til fjöru. Kvíármýrarkambur, Kambsmýrarkambur og aðrar
jökulöldur við Kvíárjökul, þá Eystrihvammur allur ásamt stöðuvatni í botni hans. (2) Jökulsárlón er
þekktasta jaðarlón á landinu. Kvíármýrarkambur, Kambsmýrarkambur og aðrar jökulöldur við
Kvíárjökul eru einhverjar stærstu og sérstæðustu jökulöldur á landinu. Eystrihvammur er kjarri
vaxinn með tæru stöðuvatni. Mikill og sérstæður gróður, auðugt fuglalíf og selir.
Með tilkomu núgildandi náttúruverndarlaga (nr. 60/2013) urðu ákveðnar breytingar á náttúruminjaskrá.
Skránni er nú skipt upp í þrjá hluta: A, B og C. A-hluti náttúruminjaskrár er skrá yfir friðlýst svæði, flokkuð
eftir friðlýsingarflokkum. Vatnajökulsþjóðgarður er því á A-hluta náttúruminjaskrár, þar með talinn sá hluti
Breiðamerkursands sem friðlýstur var árið 2017.
Svæði nefnt Fjallsá-Fagurhólsmýri er tilgreint í tillögum að svæðum á framkvæmdaáætlun (B-hluta)
náttúruminjaskrár, „þ.e. skrá yfir þær náttúruminjar sem Alþingi hefur ákveðið að setja í forgang um
friðlýsingu eða friðun á næstu fimm árum“ (Náttúrufræðistofnun Íslands, á. á. a). Fjallsá-Fagurhólsmýri er
112,24 km2 að stærð og fellur undir net verndarsvæða vegna fugla (Olga Kolbrún Vilmundardóttir o.fl.,
2019). Tilgreindar eru þrjár lykiltegundir fugla á svæðinu: Lómur, grágæs og skúmur (Náttúrufræðistofnu
Íslands, 2020a). Svæðið Fjallsá-Fagurhólsmýri nær frá vestari mörkun Vatnajökulsþjóðgarðs á
Breiðamerkursandi að Fagurhólsmýri. Upphaflega var það hluti stærra svæðis (BreiðamerkursandurFagurhólsmýri) sem lýst er með eftirfarandi hætti (Náttúrufræðistofnun, á. á.):
Þetta svæði nær yfir Breiðamerkursand og vestur að Fagurhólsmýri í Öræfum og er að mestu sandar
með jökulám og lónum. Gróður hefur vaxið mikið á síðustu öld eftir því sem jöklar hafa hörfað og
árnar færst í færri farvegi. Hér er mesta skúmavarp landsins (2.820 pör árið 1985) og einnig er þar
aðalvarpsvæði hins ört stækkandi íslenska helsingjastofns (364 pör) og uppfylla báðar tegundir
alþjóðleg verndarviðmið. Þá eru á svæðinu þekktir fjaðrafellistaðir grágæsa, 3.000 fuglar árið 1970.
Salthöfði og Salthöfðamýrar voru friðlýstar 1977 og Breiðamerkursandur er bæði á
náttúruminjaskrá og IBA-skrá.
Í viðauka við náttúruminjaskrá sem Náttúrufræðistofnun Íslands (2019) hefur sett fram í kortavefsjá, má sjá
staðsetningu náttúrufyrirbæra sem tilgreind eru í 61. grein náttúruverndarlaga um sérstaka vernd vistkerfa
og jarðminja. Af tilgreindum vistkerfum og jarðminjum má finna votlendi og leirur á Breiðamerkursandi.
Fossar eru við jaðra svæðisins, bæði austan og vestan megin (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2019).

2.3.2 Náttúruverndaráætlun
Með núgildandi lögum um náttúrvernd (nr. 60/2013) var náttúruverndaráætlun aflögð í þeirri mynd sem
skilgreint hafði verið í eldri náttúruverndarlögum (nr. 44/1999). Hlutverki náttúruminjaskrár var breytt (sjá
kafla 2.3.1) og henni gefið aukið vægi. Núgildandi lög um náttúruvernd heimila þó að áfram verði unnið að
friðlýsingu og friðun náttúruminja „sem teknar hafa verið á náttúruverndaráætlun […] sem Alþingi hefur
staðfest“ (Lög nr. 60/2013, 95. grein, 2. liður).
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Í tillögum Umhverfisstofnunar að Náttúruverndaráætlun 2004-2008 var verndun ríflega 200 km2
svæðis á Breiðamerkursandi lögð til í formi friðlands (Umhverfisstofnun, 2003):
Breiðamerkursandur – Kvíármýrarkambur. Svæðið er á milli jökulsins og hafsins. Þarna eru
ýmsar jökulminjar, meðal annars jökullón þar sem sjávarfalla gætir. Áhugavert lífríki er á
þessum slóðum; selir, fuglar og gróður. Friðlýst svæði myndi ná að mörkum
Vatnajökulsþjóðgarðs.
Breiðamerkursandur-Kvíármýrarkambur er einnig á Náttúruverndaráætlun 2009-2013 þar sem sú áætlun
nær til svæða sem eru tilgreind á Náttúruverndaráætlun 2004-2008 en höfðu ekki hlotið friðlýsingu (Þskj.
239, 2009).

2.3.3 Ferðamálastefna
„Vegvísir í ferðaþjónustu“ er heiti ferðamálastefnu sem birt var árið 2015 og tekur til fimm ára. Í stefnunni
er áhersla á verkefni tengdum eftirfarandi þáttum:









Samhæfðri stýringu ferðamála
Jákvæðri upplifun ferðamanna
Áreiðanlegum gögnum
Náttúruvernd
Hæfni og gæðum
Aukinni arðsemi
Dreifingu ferðamanna

2.3.4 Landsáætlun um uppbyggingu innviða
Stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum
tekur til áranna 2018-2020. Í gegnum landsáætlunina geta þjóðgarðar, Umhverfisstofnun og aðrar
ríkisstofnanir fengið fjármagn til innviðaverkefna.

2.3.5 Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum
Áætluninni er ætlað að vera helsta tæki stjórnvalda við vinnu að bæði innlendum og fjölþjóðlegum
markmiðum á sviði loftslagsmála. Áætlunin gildir frá 2018 til 2030. Önnur útgáfa áætlunarinnar var kynnt í
júní 2020.

2.4 Alþjóðlegir samningar og skuldbindingar
Í 5. gr. reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð (nr. 300/2020) er getið þeirra alþjóðlegu samninga og viðmiða
sem litið skal til við gerð verndaráætlunar. Þessir samningar eru:


Samningur um verndun menningar- og náttúruarfleifðar heims



Samþykkt um votlendi sem hafa alþjóðlegt gildi, einkum fyrir fuglalíf



Samningur um líffræðilega fjölbreytni



Samningur um verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða Evrópu

Í 5. grein reglugerðarinnar er enn fremur tilgreint að flokkun í verndarflokka innan þjóðgarðsins skuli vera í
samræmi við Alþjóðlegar viðmiðanir um þjóðgarða og friðlýst svæði en þau varða ákveðna flokka og viðmið
fyrir friðlýst svæði (Guidelines for Protected Area Management Categories) sem Alþjóðanáttúruverndar21

sambandið (International Union for Conservation of Nature, IUCN) hefur skilgreint (sjá nánar reglugerð nr.
300/2020, 4. gr.).

2.4.1 Samningur um verndun menningar- og náttúruarfleifðar heims
Heimsminjaskráin grundvallast á samningi Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) um
verndun menningar- og náttúruarfleifðar heims (Convention for the Protection of the World Cultural and
Natural Heritage). Markmið samningsins er að tilgreina menningar- og náttúruminjar sem hafa einstakt
alþjóðlegt gildi og stuðla að varðveislu þeirra sem sameiginlegrar arfleifðar mannkyns. Aðildarríki bera
meðal annars ábyrgð á að koma með ábendingar um nýja staði fyrir heimsminjaskrá
Menningarmálastofnunarinnar. Ísland gerðist aðili að samningnum árið 1995 (Íslenska UNESCO-nefndin –
Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019).
Vatnajökulsþjóðgarður ásamt Friðlandinu á Lónsöræfum var samþykktur á heimsminjaskrá
Menningarstofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) þann 5. júlí 2019 á grundvelli einstakra náttúruminja:
„Svæðið er einstakt á heimsvísu vegna sköpunarkrafta náttúrunnar, samspils elds og íss og þeirrar
jarðfræðilegu fjölbreytni sem af því leiðir og er sýnileg á yfirborði þjóðgarðsins“ (Vatnajökulsþjóðgarður,
2019b).
Vatnajökulsþjóðgarður var tilnefndur á heimsminjaskrána þann 31. janúar 2018 og byggði umsóknin á
ítarlegri rannsóknarvinnu (Stjórnarráð Íslands, 2018). Jarðfræðileg sérstaða Vatnajökulsþjóðgarðs hafði
mikið vægi í umsókninni og sérstök áhersla var á samspil elds og íss (Snorri Baldursson, Hrafnhildur
Hannesdóttir, Jónas Guðnason og Þorvaldur Þórðarson, 2018). Í umsókninni nær lýsing á Breiðamerkursandi
meðal annars til sandsins sjálfs, Jökulsárlóns og fuglalífs á svæðinu. Einnig er greint frá sögu samgangna.
Friðlýsing Jökulsárlóns og nærliggjandi svæða á Breiðamerkursandi var talin mikilvæg meðal annars með
tilliti til umsóknar til heimsminjaskrár (Vatnajökulsþjóðgarður, 2017).
Alþjóðanáttúruverndarsambandið (IUCN) gerði, að ósk UNESCO, úttekt á umsókn Íslands um skráningu
Vatnajökulsþjóðgarðs á heimsminjaskrá (IUCN, 2019). IUCN fór fram á að bætt yrði úr nokkrum þáttum sem
varða Jökulsárlón og/eða Breiðamerkursand:
Mannauður þjóðgarðsins verði efldur, bæði með tilliti til heilsárs- og tímabundins starfsfólks,
ekki síst til að sinna nýjum svæðum innan þjóðgarðsins, svo sem Jökulsárlóni (bls. 50).
Ferðamannaaðstaða við Jökulsárlón og Dettifoss verði bætt (bls. 50).
Enn fremur gerði IUCN athugasemd við jarðefnanám innan friðlýsta svæðisins á Breiðamerkursandi (bls.
47). Þá töldu skýrsluhöfundar mikilvægt að ljúka gerð viðmiða fyrir vottun/leyfisveitingar fyrir
afþreyingarfyrirtæki og leiðsögumenn sem starfa innan marka þjóðgarðsins (bls. 47).

2.4.2 Samþykkt um votlendi sem hafa alþjóðlegt gildi, einkum fyrir fuglalíf
Ramsarsamningurinn byggir á samþykkt Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) um
votlendi sem hafa alþjóðlegt gildi, einkum fyrir fuglalíf (Convention on Wetlands of International
Importance Especially as Waterfowl Habitat). Markmið samningsins er að stuðla að verndun og
skynsamlegri nýtingu votlendissvæða, einkum vegna gildis þeirra sem lífsvæða fyrir votlendisfugla.
Skilgreining samningsins á votlendi er víðtæk og nær meðal annars til mýra, flóa og vatna með fersku, ísöltu
eða söltu vatni, sem og sjávar sem er innan við sex metrar að dýpt. Ísland gerðist aðili að samningnum árið
1977 (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2002a).
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2.4.3 Samningur um líffræðilega fjölbreytni
Samningur Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni (Convention on Biological Diversity, CBD) tók
gildi á Íslandi árið 1994. Líffræðileg fjölbreytni tekur til allra lífvera, alls erfðaefnis þeirra, búsvæða, vistkerfa
og vistgerða. Áhersla er á sjálfbæra nýtingu lifandi náttúru. Árið 2008 samþykkti ríkisstjórn Íslands stefnu
um framkvæmd samningsins og framkvæmdaáætlun um stefnuna var samþykkt árið 2010. Heimsmarkmið
aðildarríkja samningsins voru samþykkt árið 2010 (Aichi markmið) og er þar meðal annars fjallað um net
verndaðra svæða (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, á. á.).

2.4.4 Samningur um verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða Evrópu
Bernarsamningurinn er samningur í vörslu Evrópuráðsins um verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða
Evrópu (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats). Markmið samningsins
er að stuðla að verndun evrópskra tegunda villtra dýra og plantna og lífsvæða þeirra. Áhersla er á
fjölþjóðlega samvinnu. Samningurinn tók gildi á Íslandi árið 1993 (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið,
2002b).

2.4.5 Verndarflokkar IUCN
Alþjóðanáttúruverndarsambandið (International Union for Conservation of Nature, IUCN) er alþjóða
stofnun sem Íslendingar eru aðilar að. Markmið stofnunarinnar er að stuðla að samstarfi á sviði
náttúruverndar. Stofnunin veitir meðal annars ráðgjöf og leiðbeiningar um náttúruvernd og friðlýsingar og
heldur skrá um friðlýst svæði allra aðildarríkja. IUCN flokkar friðlýst svæði í sjö mismunandi verndarflokka
þar sem hver verndarflokkur hefur ákveðin meginmarkmið friðlýsingar sem veita leiðsögn um stýringu
svæðanna. Stofnunin hvetur þjóðir heims til að styðjast við verndarflokkana við friðlýsingu landsvæða
(IUCN, 2020).

2.4.6 Aðrir samningar
Auk framangreindra samninga, sem voru sérstaklega tilteknir í reglugerð, er hér getið þriggja annarra
samninga sem Ísland hefur fullgilt og geta haft áhrif á ákvarðanatöku og framtíðarsýn um
Vatnajökulsþjóðgarð.
Evrópusamningur um landslag
Íslendingar undirrituðu Evrópusamning um landslag (European Landscape Convention) árið 2012. Í
ársbyrjun 2019 samþykkti ríkisstjórn að samningurinn yrði fullgiltur og af því varð þann 11. desember sama
ár. Hann tók gildi 1. apríl 2020 og er Ísland þar með 40. aðildarríki samningsins (Skipulagsstofnun, 2020).
Evrópusamningi um landslag hefur verið lýst sem mikilvægasta fjölþjóðlega samningnum um landslag. Undir
samninginn fellur allt landslag og aðildarríki skuldbinda sig til að taka mið af landslagi við verndun, nýtingu
og áætlanagerðir (Council of Europe, 2000).
Árósasamningurinn
Samningurinn, sem Ísland fullgilti árið 2011, fjallar um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í
ákvarðanatöku og réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, á. á.b).
Vatnatilskipun ESB
Tilskipunin, sem var innleidd á Íslandi árið 2008, setur lagaramma um vernd yfirborðsvatns, grunnvatns og
strandsjávar, með það markmið að bæta vatnsgæði og ástand vistkerfa (Veðurstofa Íslands, á. á.).
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2.4.7 Mikilvægt fuglasvæði (IBA svæði)
Breiðamerkursandur hefur frá árinu 2000 verið skráð IBA svæði (Important Bird Area) á vegum samtakanna
Birdlife International og er þar með talinn til svæða sem eru mikilvæg fyrir fugla í alþjóðlegu samhengi. Um
er að ræða 6.900 ha svæði sem talið er sérstaklega mikilvægt fyrir lóm (Gavia stellata) og skúm (Catharacta
skua). Helstu búsvæði fugla á Breiðamerkursandi eru einkum tvenns konar: Annars vegar votlendissvæði,
það eru mýrar með lækjum og tjörnum, og hins vegar ströndin sem sögð er þekja um 70% hins skráða
svæðis. Breiðamerkursandur er sagður einn mikilvægasti staður landsins fyrir ákveðnar fuglategundir sem
taldar eru í viðkvæmri stöðu í Evrópu (BirdLife International, 2014).
Náttúrufræðistofnun Íslands hefur tekið út alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði á Íslandi og eitt þeirra tekur til
votlendis á Breiðamerkursandi og vestur að Fagurhólsmýri (VOT A 5 Breiðamerkursandur-Fagurhólsmýri).
Auk lóms og skúms telur Náttúrufræðistofnun Íslands grágæs (Anser anser) og helsingja (Branta leucopsis)
til lykiltegunda á svæðinu (Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Borgný Katrínardóttir, Guðmundur A.
Guðmundsson og Svenja N. V. Auhage, 2016).

Mynd 3. Skúmur, sem hefur lengi verið einkennisfugl Breiðamerkursands, hefur fækkað það mikiðá síðustu
áratugum að hann er kominn á válista. Ljósm. SG, 2015.

2.4.8 Umhverfisstefna Sveitarfélagsins Hornafjarðar
Í október 2016 var Umhverfisstefna Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkt í bæjarstjórn (Sveitarfélagið
Hornafjörður, 2016). Fram kemur í stefnunni að Sveitarfélagið vill vera til fyrirmyndar og leiðandi í
umhverfismálum. Áhersla er á sjálfbærni.
Friðlýsing viðkvæmra svæða og rannsóknir á þolmörkum vegna ferðamennsku eru meðal áherslumála
umhverfisstefnunnar.
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3 Mat á verndargildi
Friðlýsing Breiðamerkursands veitir fjölbreyttum minjum svæðisins vernd. Mat á verndargildi náttúru- og
menningarminja í Vatnajökulsþjóðgarði og þar með hins friðlýsta svæðis á Breiðamerkursandi er meðal
annars byggt á eftirfarandi þáttum:
Lög um náttúruvernd nr. 60/2013: Til viðbótar við þá flokka friðlýstra svæða sem tilgreindir eru í núgildandi
lögum um náttúruvernd, heimila lögin friðun tiltekinna vistkerfa, vistgerða eða tegunda. Slík friðun getur
náð til landsins alls eða afmarkaðra svæða. Steindir og steingervingar eru sérstaklega tilgreind í umfjöllunum
laganna um friðun vistgerða og tegunda.
Sérstakrar verndar njóta „votlendi, svo sem hallamýrar, flóar, flæðimýrar, rústamýrar, [2 ha] að flatarmáli
eða stærri, stöðuvötn og tjarnir, 1.000 m2 að flatarmáli eða stærri, og sjávarfitjar og leirur“ (Lög nr. 60/2013,
61. grein). Einnig „sérstæðir eða vistfræðilega mikilvægir birkiskógar og leifar þeirra þar sem eru m.a. gömul
tré“ (Lög nr. 60/2013, 61. grein). „Eldvörp, eldhraun, gervigígar og hraunhellar sem myndast hafa eftir að
jökull hvarf af landinu á síðjökultíma“ eru jarðminjar undir sérstakri vernd, ásamt fossum „og nánasta
umhverfi þeirra að því leyti að sýn að þeim spillist ekki, hverir og aðrar heitar uppsprettur ásamt lífríki sem
tengist þeim og virkri ummyndun og útfellingum, þar á meðal hrúðri og hrúðurbreiðum“ (Lög nr. 60/2013,
61. grein). Bakkagróður við ár og stöðuvötn er einnig tilgreindur vegna sérstakrar verndar.
Lög um menningarminjar nr. 80/2012 kveða á um verndun menningarminja og eiga að „tryggja að
íslenskum menningararfi verði skilað óspilltum til komandi kynslóða“ segir í 1. grein laganna. Lögin ná til
margvíslegra ummerkja um sögu þjóðarinnar, svo sem menningar- og búsetulandslags og staða sem
tengjast menningarsögu. Friðun og friðlýsing menningarminja er til umfjöllunar í lögunum, ásamt
rannsóknum og aðgengi þjóðarinnar að menningarminjum. Lögin leggja áherslu á verndun minja í eigin
umhverfi eftir því sem aðstæður leyfa.
Náttúruminjaskrá Samkvæmt núgildandi náttúruverndarlögum (Lög nr. 60/2013) er náttúruminjaskrá skipt
upp í A, B og C hluta. A hluti náttúruminjaskrár tilgreinir öll friðlýst svæði og verndarflokk þeirra.
Framkvæmdaáætlun um friðlýsingar og friðun náttúruminja næstu fimm ára er birt í B-hluta
náttúruminjaskrár. Í C hluta er „Skrá yfir aðrar náttúruminjar sem ástæða þykir til að friðlýsa eða friða“ (Lög
nr. 60/2013, 33. gr.). Náttúruminjaskrá skal gefin út á fimm ára fresti og að baki útgáfunni standa
ráðgjafanefnd og fagráð, skipuð af ráðherra.
Upplýsingar um náttúruminjaskrá eru settar fram í vefsjá á vef Náttúruminjastofnunar Íslands
(https://natturuminjaskra.ni.is/ ).
Aðferðafræði Náttúruverndaráætlunar 2004-2008 byggir á mati á verndargildi svæða út frá íslenskum
lögum og stefnu stjórnvalda ásamt alþjóðlegum samningum, stöðlum og viðmiðum. Válistar
Náttúrufræðistofnunar eru meðal þess sem unnið er með.
Tillögur að Náttúruverndaráætlun 2009-2013 byggja á áherslu á válista plantna. Lögð er til endurskoðun
válista og friðlýsing 160 tegunda mosa, fléttna og háplanta.

25

Mynd 4. Gullsteinsbrjótur og Eyrarrós í Þröng. Ljósm.: ÞÁ 2019.

Mynd 5. Íshellir í jaðri Breiðamerkurjökuls. Ljósm.: ÞÁ, 2014.
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4 Verndun Breiðamerkursands
4.1 Verndarflokkar á Breiðamerkursandi
Í 5. grein reglugerðar nr. 300/2020 segir: „Verndarflokkar einstakra svæða eða landslagsheilda innan
þjóðgarðsins skulu endurspegla markmið friðlýsingarinnar, aðra landnýtingu á viðkomandi svæði og vera í
samræmi við Alþjóðlegar viðmiðanir um þjóðgarða og friðlýst svæði“ (leturbreyting höfunda).
Alþjóðanáttúruverndarsambandið, IUCN, flokkar friðlýst svæði í sjö mismunandi verndarflokka. Hver
verndarflokkur hefur ákveðin meginmarkmið friðlýsingar sem veita leiðsögn um verndarstýringu svæða í
þeim flokki. Við gildistöku laga um náttúruvernd nr. 60/2013 var flokkum friðlýstra svæða á Íslandi fjölgað
frá því sem áður var og þar má nú finna flokka sem samsvara öllum verndarflokkum IUCN.
Vatnajökulsþjóðgarður er fjöl-flokka (multiple category) verndarsvæði. Stærsti hluti þjóðgarðsins er
skilgreindur sem IUCN verndarflokkur II (national park). Svæðum í verndarflokki II – þjóðgörðum – er lýst
með eftirfarandi hætti í Hvítbók um náttúruvernd (Aagot Óskarsdóttir, 2011, 229):
[…] stór náttúruleg eða lítt snortin svæði sem afmörkuð eru til verndar heildstæðum vistfræðilegum
ferlum og þeim tegundum og vistkerfum sem einkenna svæðið. Jafnframt skapa svæðin
margvíslega möguleika til andlegrar upplifunar, vísindaiðkunar, fræðslu, útivistar og afþreyingar
fyrir ferðamenn af því tagi sem samrýmist menningu og umhverfissjónarmiðum.
Innan Vatnajökulsþjóðgarðs finnast jafnframt nokkur svæði sem annað hvort hafa verið sett í verndarflokk
Ia (strict nature reserve) eða verndarflokk VI (protected area with sustainable use of natural resources).
Þessum IUCN verndarflokkum er lýst á eftirfarandi hátt í Hvítbók um náttúruvernd (Aagot V. Óskarsdóttir,
2011, 229):
Svæði í flokki Ia eru svæði sem sett eru undir stranga vernd í þeim tilgangi að varðveita líffræðilega
fjölbreytni og mögulega einnig jarðminjar/jarðmyndanir. Umferð manna, nýting og inngrip sem
áhrif geta haft á svæðin eru háð ströngum skilyrðum og takmörkunum í því skyni að varðveita
verndargildi svæðisins. Þessi svæði geta haft ómetanlegt gildi sem viðmiðunarsvæði fyrir
vísindarannsóknir og vöktun.
Svæði í flokki VI miða að verndun vistkerfa og búsvæða ásamt þeim menningarlegu gildum sem
tengjast þeim og hefðbundnum nytjum náttúruauðlinda. Þau eru yfirleitt stór og að mestu leyti
náttúruleg en hluti þeirra nýttur á sjálfbæran hátt. Jafnframt er litið svo á að hófsöm nýting
náttúruauðlinda, sem ekki er iðnvædd og samrýmist náttúruvernd, sé eitt aðalmarkmiðið með
vernd svæðisins.
Hafa ber í huga að ákvarðanir um verndarflokkun innan Vatnajökulsþjóðgarðs voru teknar áður en íslensku
friðlýsingarflokkunum var fjölgað og breytt með lögum nr. 60/2013. Eftir þessar breytingar varð kerfi
friðlýsingarflokka á Íslandi heildstæðara og nákvæmara en áður og því kann að vera ástæða til að endurmeta
núverandi verndarflokkun þjóðgarðsins með tilliti til þessara breytinga. Ákvæði íslenskra laga um
friðlýsingarflokka veita einnig mikilvæga leiðsögn um samræmda verndarstýringu svæða eða undirsvæða
(zones) sem hafa samskonar verðmæti að geyma, til dæmis svæða þar sem búsvæða- og tegundavernd ætti
að vera í forgrunni.
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Friðlýsta svæðið á Breiðamerkursandi er 1,3% af þjóðgarðinum öllum, en engu að síður fjölbreytt. Gæði
þess eru að sama skapi af margvíslegum toga – náttúrugæðin eru mikil en svæðið hefur einnig verulegt
hagrænt gildi vegna ferðaþjónustu og hefðbundinna landnytja. Friðlýsta svæðið fellur því vel að þeirri breiðu
vernd sem einkennir svæði í verndarflokki II. Verndarstýring svæðisins í heild þarf að hlúa að öllum gæðum
sem þar er að finna, sem og því að fyrirbyggja eða lágmarka árekstra um verndun eða nýtingu þeirra. Stýring
einstakra undirsvæða þarf þó jafnframt að taka mið af þeim sérstöku verðmætum sem þau innihalda hvert
um sig og/eða sértækum markmiðum verndarstýringar á umræddum undirsvæðum.
Lagt er til að hið friðlýsta svæði á Breiðamerkursandi, að Skúmey undanskilinni, verði skilgreint sem IUCN
verndarflokkur II (sbr. einnig 47. grein laga nr. 60/2013 um þjóðgarða). Skúmey verði sett í IUCN
verndarflokk Ia (sbr. einnig 45. grein laga nr. 60/2013 um náttúruvé). Einnig er lagt til að ákveðin undirsvæði
innan Breiðamerkursands (sjá kafla 5.1 og 5.2) verði stýrt með hliðsjón af viðmiðum þeirra verndar- og
friðlýsingaflokka sem lúta sérstaklega að þeim tegundum náttúru- og menningargæða sem þar eru.

4.2 Markmið verndarstýringar á Breiðamerkursandi
Meginmarkmið með verndun Breiðamerkursands eru að:






Varðveita jarðfræðilegan fjölbreytileika og virka jarðfræðilega ferla sem leggja grunninn að
vistfræðilegum ferlum, mismunandi búsvæðum og líffræðilegum fjölbreytileika svæðisins.
Bæta aðgengi að þjóðgarðinum og hvetja til útivistar í hinu síkvika umhverfi þar sem gestir eru
fræddir um virka landmótun svæðisins, jarðmyndanir, vistkerfi, líffræðilegan fjölbreytileika og
áhrif loftslagsbreytinga á náttúrulega ferla og þróun svæðisins.
Stuðla að jákvæðri byggðaþróun í grannbyggðum með virku samstarfi við ólíka hagaðila, svo
sem sveitarfélög, rannsókna- og skólastofnanir, fyrirtæki í ferðaþjónustu, bændur og
landeigendur á jaðarsvæðum.

Önnur markmið eru að:














Vernda menningarminjar, bæði áþreifanlegar og óáþreifanlegar.
Varðveita náttúrulega ferla þar sem náttúran fær að þróast, eins og mögulegt er, eftir sínum
eigin lögmálum.
Varðveita heilbrigð vistkerfi og búsvæði tegunda, sérstaklega þeirra sem eru á válista.
Vernda landslag og óbyggð víðerni.
Vernda vatnafar.
Stuðla að rannsóknum og vöktun á margvíslegum náttúrufarsþáttum.
Stuðla að rannsóknum á upplifun þjóðgarðsgesta og áhrifum ferðaþjónustustarfsemi bæði
innan þjóðgarðsins og í grannbyggðum hans.
Efla fræðslu um náttúru, sögu og menningu sem tengist hinu friðlýsta svæði.
Efla fræðslu um áhrif hnattrænna loftslagsbreytinga, sérstaklega varðandi bráðnun jökla.
Stuðla að sjálfbærri ferðaþjónustu með umhverfislegt, hagrænt og samfélagslegt gildi fyrir
grannbyggðir þjóðgarðsins.
Stuðla að fræðandi ferðaþjónustu með áherslu á jarðfræðiferðamennsku og áhrif hnattrænna
loftslagsbreytinga.
Styðja við hefðbundna, sjálfbæra landnýtingu sem hefur hagrænt og menningarlegt gildi fyrir
grannbyggðir þjóðgarðsins.
28

5 Svæðisskipting á Breiðamerkursandi
Skipting Breiðamerkursands í skipulags- eða stjórnunarsvæði (zones) í þessari tillögu er í grófum dráttum
tvíþætt. Annars vegar svæðisskipting í stærri skala þar sem aðallega er horft til ólíkrar nýtingar innan
heildarsvæðisins, einkum þá útivistar og ferðaþjónustu (kafli 10) og hefðbundinnar landnýtingar (kafli 12),
og hins vegar svæðissskipting í minni skala þar sem verndun staðbundinni náttúru- og menningarverðmæta
er í forgrunni. Í þessum kafla er fjallað um einstök stjórnunarsvæði á Breiðamerkursandi og greint frá
tillögum um verndun eða nýtingu þeirra. Svæðin sem hér eru til umfjöllunar eiga það sameiginlegt að þar
er talin þörf á sérstakri vernd og/eða sértækum aðgerðum til að viðhalda þeim verðmætum sem þau búa
yfir. Eitt þessara svæða, Skúmey, yrði sett í verndarflokk Ia en hin væru stjórnunarsvæði innan verndarflokks
II.
Aðferðafræði við svæðisskiptingu (zoning) er mjög fjölbreytt og getur verið talsvert ólík á milli verndarsvæða
í mismunandi löndum, þó svo að þau tilheyri sama verndarflokki IUCN. Í handbók Umhverfisstofnunar
(2019a, 30) um stjórnun friðlýstra svæða segir um svæðisskiptingu:
Við gerð stjórnunar- og verndaráætlana er hægt að svæðisskipta friðlýstum svæðum og þannig
skilgreina betur með hvaða hætti á að stjórna og vernda tiltekna hluta svæðisins. Innan eins friðlýsts
svæðis getur verið um margs konar landnýtingu að ræða ásamt því að verndargildi svæða getur
verið fjölbreytt og ákjósanlegar verndarráðstafanir misjafnar eftir aðstæðum. Svæðisskipting býður
því upp á möguleika til betri og hnitmiðaðri stjórnunar. Þá gerir svæðisskiptingin það að verkum að
hægt er að setja sérreglur sem gilda aðeins á afmörkuðum hluta friðlýsts svæðis, þar sem slíkar
reglur eiga við.
Vatnajökulsþjóðgarður hefur ekki enn sem komið er gengið frá heildstæðu, samræmdu kerfi vegna
svæðisskiptingar innan þjóðgarðsins. Hugmyndir um slíkt kerfi hafa þó verið lagðar fram, meðal annars af
Kristveigu Sigurðardóttur (2007). Leiðbeiningar Alþjóðanáttúruverndarsambandsins um svæðisskiptingu
innan verndarsvæða eru ekki mjög nákvæmar (Dudley, 2013; Worboys o.fl., 2015). Gerður er greinarmunur
á „hard zones“ og „soft zones“ þar sem fyrrnefndu stjórnunarsvæðin þurfa að eiga sér skýra lagastoð í
viðkomandi landi (Dudley, 2013, 37). Í þessum tillögum er lögð til ákveðin „millileið“ sem byggir á því að
nýta viðmið og leiðbeiningar bæði um verndarflokka IUCN og íslenska friðlýsingaflokka sem grundvöll
verndarstýringar á einstökum stjórnunarsvæðum (sjá kafla 5.1.2). Stjórnunarsvæðin væru innan
heildarsvæðis í verndarflokki II en verndarstýring þeirra tæki jafnframt mið af þeim stjórntækjum sem lagt
er til að beita í þeim verndarflokki sem samsvarar sérstökum verðmætum þeirra sem best.

5.1 Svæði sem þarfnast sérstakrar verndar
5.1.1 Svæði í IUCN verndarflokki Ia
Skúmey
Forsendur:
Skúmey er stærst nokkurra skerja sem komið hafa í ljós í Jökulsárlóni við hop Breiðamerkurjökuls. Skerin í
lóninu eru úr djúpbergi að undanskilinni Skúmey sem mynduð er úr jökulurð (Snævarr Guðmundsson o.fl.,
2018). Rannsóknir á Skúmey hafa sýnt fram á mikla sérstöðu eyjarinnar. Skúmey hefur verið líkt við Surtsey
og bent á að þarna séu einstök tækifæri til að fylgjast með framvindu náttúrufarslegra ferla á einangruðu
svæði sem kemur undan jökli. Bein áhrif mannfólks á svæðinu eru lítil. Gildi slíks svæðis innan marka
Vatnajökulsþjóðgarðs er mikið.
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Tímabundin friðun er í gildi í Skúmey. Undir lok ársins 2017 samþykkti Vatnajökulsþjóðgarður að í Skúmey
yrði aðeins leyfð umferð vegna vísindarannsókna. Lokunin er tímabundin og gildir frá auglýsingu um friðun
eyjarinnar til gildistöku ákvæða um svæðið í stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Breiðamerkursand
(Auglýsing um takmarkanir á umferð á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs nr. 226, 2018).
Skilmálar:
Skúmey og svæði í kringum eyjuna, alls 49 ha, er flokkað undir verndarflokk Ia sem svæði sem stjórnað er
einkum vegna vísindalegs gildis2. Verndun svæðisins verði stýrð samkvæmt viðmiðum um þann verndarflokk
(sjá kafla 4.1), samanber einnig ákvæði 45. greinar laga nr. 60/2013 um náttúruvé.

5.1.2 Undirsvæði í IUCN verndarflokki II
a. Breiðamerkurfjall/Breiðárlón
Forsendur:
Í Breiðamerkurfjalli og á láglendinu í kring hefur sumarbeit sauðfjár verið stunduð um aldir af bændum í
Öræfum, samkvæmt sérstökum reglum sem þeir hafa komið sér saman um. Þetta undirsvæði er einangrað
af náttúrunnar völdum, þar hefur umferð manna verið takmörkuð og skipulögð ferðamennska ekki átt sér
stað. Breiðárlón er eitt þriggja stóru jökullónanna á Breiðamerkursandi, á milli Fjallsárlóns og Jökulsárlóns.
Lónið er annað stærsta lónið á svæðinu og er í örum vexti. Bæði á Fjallsárlóni og Jökulsárlóni er stunduð
atvinnustarfsemi en ekki á Breiðárlóni. Úr Breiðárlóni rennur áin Breiðá í Fjallsárlón. Kláfferja er yfir Breiðá
sem hefur hlutverki að gegna vegna sauðfjárbeitar í Breiðamerkurfjalli.
Athuga mætti aðgengi fyrir kajaka útivistarfólks á Breiðárlóni, þar með talið bílastæði.
Markmið:
Sjálfbær landnýting náttúrulegra vistkerfa í tengslum við landbúnað sem hefur menningarlegt og
samfélagslegt gildi.
Skilmálar:
Sauðfjárbeit verði áfram heimil í Breiðamerkurfjalli. Á Breiðárlóni verði ekki atvinnustarfsemi og
Breiðamerkurfjall verði einnig án skipulagðrar ferðaþjónustu og starfsemi á því sviði.
Verndarstýring í Breiðamerkurfjalli, þar með talið stýring beitarálags, grundvallist á viðmiðum og
leiðbeiningum um verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda, samanber IUCN verndarflokk VI
(sjá kafla 4.1) og grein 50a í lögum nr. 60/2013.
b. Griðasvæði landsels (Phoca vitulina) við Breiðárós
Forsendur:
Talningar á selum, bæði útsel og landsel, sýna mikla fækkun í stofnunum á undanförnum árum. Árið 2018
setti Náttúrufræðistofnun Íslands báðar tegundirnar á válista: Landselur er metinn sem tegund í bráðri
hættu og útselur sem tegund í nokkurri hættu (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2018a). Stofn landsels telur nú
um 21% færri dýr en viðmið Hafrannsóknarstofnunar um lágmarksstofnstærð (12.000 dýr) gerir ráð fyrir
(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, mál nr. 259/2019). Frumvarp um aðrar aðgerðir til að reyna að

2

Hnit: Rétthyrningur dreginn frá X = 633578 Y = 399427 í X = 634278 Y = 398725 (Isnet 93).
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styrkja stöðu stofnsins, m.a. bann við beinum veiðum á selum, hefur verið lagt fyrir Alþingi. Tölur frá
landselalátri við núverandi ósa Fjallsár (Breiðárós) sýna mikla fækkun undir lok 20. aldar. Árið 1980 voru
taldir hátt í 1700 selir á þessu svæði en fæst dýr voru talin árið 1998, aðeins 65 að tölu (Náttúrufræðistofnun
Íslands, 2018b). Síðasta landstalning var gerð 2018, þá töldust 366 selir við Breiðáós, og var þá stærsta
landselalátur við suðurströnd landsins (Sandra Magdalena Granquist og Erlingur Hauksson, 2019). Selir voru
taldir í látrinu þann 7. júlí 2020 af starfsmönnum Náttúrustofu Suðausturlands, vegna verkefnisins Vöktun
náttúruverndarsvæða (Náttúrufræðistofnun, 2020b). Látrið var vaktað og talið á fjögurra klukkustunda
tímabili á stórstraumsfjöru. Þá töldust 191 landselir þegar mest var um miðbik tímabilsins. Látrið er að hluta
til innan þjóðgarðs, en að öðru leyti í jaðri hans, austan til í Fjallsá (Náttúrustofa Suðausturlands, 2020).
Markmið:
Vernda búsvæði tegundar á válista.
Skilmálar:
Umferð um selalátrið verði stranglega takmörkuð á meðan á kæpingar- og fengitíma stendur. Þörf er á
samráði og nánara samkomulagi við landeigendur þar sem hluti svæðisins fellur utan marka
Vatnajökulsþjóðgarðs.
Verndarstýring griðasvæðisins grundvallist á viðmiðum og leiðbeiningum um búsvæða- og tegundavernd,
samanber IUCN verndarflokk IV og 49. grein laga um nr. 60/2013 um friðlönd. IUCN verndarflokki IV
(habitat/species management area) er lýst með eftirfarandi hætti í Hvítbók um náttúruvernd (Aagot V.
Óskarsdóttir, 2011, 229):
Markmiðið með vernd svæða í flokki IV er að vernda tilteknar tegundir eða búsvæði og stjórnun
svæðanna endurspeglar þá forgangsröðun. Mörg svæði í þessum flokki þarfnast reglubundinnar
íhlutunar til að mæta þörfum tiltekinnar tegundar eða til að viðhalda búsvæðum en þetta er þó ekki
skilyrði verndarflokksins.
c. Farvegir Jökulsár á Breiðamerkursandi
Forsendur:
Jökulsá á Breiðamerkursandi er á meðal vatnsmestu vatnsfalla á Íslandi. Áður en áin gróf sig í stöðugan stokk
á fjórða áratug 20. aldar átti hún til að flæmast um á sandinum, ýmist í mörgum álum og kvíslum eða sem
straummikið fljót (Snævarr Guðmundsson og Helgi Björnsson, 2020). Sumir hinna gömlu farvega sjást enn
báðum megin við núverandi farveg Jökulsár (sjá mynd 5). Bakkar hinna þurru farvega, ekki síst í lægðinni
sem Jökulsá rennur eftir, eru einstakar minjar um landmyndun og landmótun jökulvatna almennt. Farvegir
Jökulsár geyma því einkar merka sögu um þá kviku ferla sem einkenna landmótun á Breiðamerkursandi.
Hvergi annars staðar á Breiðamerkursandi er saga jökulánna jafn glögg né aðgengileg. Framvinda
landmótunar Jökulsár tvinnast jafnframt saman við sögu samgangna á suðausturlandi, því að þjóðleiðin lá
ætíð nærri jöklinum, á meðan hann náði fram á fremstu öldur. Ekki varð undan því skorist að eiga við ána
en áður en brú kom á Jökulsá varð að ríða hana eða fara fyrir á jökli. Um eina hættulegustu jökulsá á Íslandi
var að ræða, sem tók til sín fórnir. Aðeins eitt banaslys varð á ferðum yfir jökulinn, það var árið 1927, þegar
áin var í miklum vatnavöxtum og algerlega ófær. Jakahvörf og jökulker frá stórflóðinu eru í farvegunum. Þau
eru því ekki aðeins vitnisburður um síðasta stórhlaup í Jökulsá heldur jafnframt minnisvarði hinna horfnu
samgönguhátta, óbrúuðu þjóðleiðina yfir Breiðamerkurjökul.
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Markmið:
Að vernda einstakar jarðmyndanir og koma í veg fyrir röskun þeirra með stýringu umferðar um farvegina.
Skilmálar:
Sögulegir farvegir Jökulsár á Breiðamerkursandi verði varðveittir sem ein heild og þess verði gætt að engum
þeirra sé raskað meira en orðið er vegna mannvirkjagerðar eða annarra mannlegra athafna.
Verndarstýring svæðisins grundvallist á viðmiðum og leiðbeiningum um náttúruvætti, samanber IUCN
verndarflokk III og 48. grein laga nr. 60/2013. IUCN verndarflokki III (natural monument or feature) er lýst
með eftirfarandi hætti í Hvítbók um náttúruvernd (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011, 229):
Svæði í þessum flokki eru afmörkuð til að vernda sérstakar náttúruminjar sem geta verið
landslagsfyrirbæri, neðansjávarfjöll, neðansjávarhellisskútar, jarðminjar, svo sem hellar, eða jafnvel
lifandi fyrirbæri eins og gamall skógarlundur. Þetta eru jafnan einkar lítil verndarsvæði og hafa oft
mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn.

Mynd 6. Svæði sem þarfnast sérstakrar verndar á Breiðamerkursandi.

5.2 Óbyggt víðerni
Skilgreining á víðernum (e. wilderness) var fyrst sett í íslensk náttúruverndarlög árið 1999. Í lögum um
náttúruvernd nr. 44/1999 er hugtakið „ósnortið víðerni“ notað en með núgildandi lögum (nr. 60/2013, með
síðari breytingum) var heitinu breytt í „óbyggt víðerni“ (sjá 19. tölulið 5. greinar). Skilgreiningin á óbyggðu
víðerni (eftir breytingu, sbr. lög nr. 43/2020) er eftirfarandi:
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Svæði í óbyggðum sem er að jafnaði a.m.k. 25 km2 að stærð eða þannig að hægt sé að njóta þar
einveru og náttúrunnar án truflunar af mannvirkjum eða umferð vélknúinna farartækja og að
jafnaði í a.m.k. 5 km fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum tæknilegum ummerkjum, svo sem
raflínum, orkuverum, miðlunarlónum og uppbyggðum vegum.
Með gildistöku laga nr. 60/2013 var enn fremur lögfestur nýr flokkur friðlýstra svæða sem ber heitið
„óbyggð víðerni“ og samsvarar verndarflokki Ib (wilderness area) hjá Alþjóðanáttúruverndar-sambandinu
(IUCN). Lýsing friðlýsingarflokksins (sjá 46. gr.) er eftirfarandi:
Friðlýsa má sem óbyggð víðerni stór landsvæði þar sem ummerkja mannsins gætir lítið sem ekkert
og náttúran fær að þróast án álags af mannlegum umsvifum.
Friðlýsingin skal miða að því að varðveita einkenni svæðisins, t.d. að viðhalda fjölbreyttu og
óvenjulegu landslagi, víðsýni og/eða vernda heildstæð stór vistkerfi, og tryggja að núlifandi og
komandi kynslóðir geti notið þar einveru og náttúrunnar án truflunar af mannvirkjum eða umferð
vélknúinna farartækja.
Enn sem komið er hefur ekkert svæði á Íslandi verði friðlýst á grundvelli 46. gr. náttúruverndarlaga en í
nýlega útgefinni stjórnunar- og verndaráætlun fyrir friðlandið á Hornströndum er tilgreint að friðlandið falli
undir IUCN verndarflokk Ib og að stýring þess taki mið af viðmiðum IUCN fyrir þann verndarflokk
(Umhverfisstofnun, 2019b, 9-10).
Í stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs (2013) er nefnt að innan þjóðgarðsins séu nokkur
„heillegustu víðerni Íslands“ (bls. 37) og þar eru enn fremur tilgreind tíu svæði sem nefnd eru „víðerni
Vatnajökulsþjóðgarðs“ (sjá kafla 9.2, bls. 85-88). Eitt þeirra er „Jökulhetta Vatnajökuls“ en einnig er tekið
fram (bls. 85) að:
Stærstu víðernin í þjóðgarðinum eru jökullinn sjálfur. Mörk þess víðernis fylgja ekki endilega
jökulröndinni. Á stöku stað eru mannvirki svo nærri jöklinum að hluti hans næst mannvirkinu
getur ekki talist til víðernis samkvæmt skilgreiningunni. Að sama skapi getur landsvæði utan
jökuls við jökulröndina verið víðerni á þeirri forsendu að fjarlægð frá mannvirkjum er næg og
jökulbreiðan gefur það landflæmi sem krafist er.
Hér er einnig vert að hafa í huga að upphafleg mörk Vatnajökulsþjóðgarðs miðuðust við jaðar Vatnajökuls
eins og hann var árið 1998. Vegna bráðnunar jökulsins á undanförnum áratugum eru stór svæði nú íslaus
við jaðar hans sem voru hulin jökli árið 1998, þessi svæði tilheyrðu því jafnframt einu af skilgreindum
Víðernum Vatnajökulsþjóðgarðs þegar þjóðgarðurinn var stofnaður. Eitt þeirra svæða er svokallaður
„Stemmuhólmi“ á norðausturhluta Breiðamerkursands, en það svæði er einangrað vegna náttúrulegra
aðstæðna og markast af Veðurá, Jökulsárlóni og núverandi jaðri Breiðamerkurjökuls. Engir vegir eru á
Stemmuhólma né önnur mannvirki, ef frá er talin myndavél sem sett var upp í rannsóknaskyni og til stendur
að fjarlægja. Engin skipuleg sauðfjárbeit hefur verið stunduð á svæðinu, enda svæðið einangrað og skammt
síðan það kom undan jökli.
Uppfærð viðmið um kortlagningu óbyggðra víðerna eru nú í vinnslu á vegum Skipulagsstofnunar (sjá
Skipulagsstofnun, á. á.; Þorvarður Árnason, David Ostman og Adam Hoffritz, 2017). Þá hafa verið gefnar út
leiðbeiningar um stjórnun víðerna og stórra landslagsheilda á verndarsvæðum sem samþykkt hafa verið á
heimsminjaskrá Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (Kormos o.fl., 2017).
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5.2.1 Víðerni í Stemmuhólma
Svæði sem afmarkast annars vegar af Veðurá og lónum hennar og hins vegar af Jökulsárlóni, ásamt hopandi
jaðri Breiðamerkurjökuls (sjá mynd 3).
Forsendur:
Stemmuhólmi ber flest einkenni óbyggðra víðerna enda eru ummerki um umferð eða aðrar athafnir
mannfólks (þ.m.t. sauðfjárbeit) lítil sem engin. Stór hluti svæðisins var hulinn jökli árið 1998 og því hluti af
jökulhettu Vatnajökuls, sem er eitt af skilgreindum víðernum Vatnajökulsþjóðgarðs, á þeim tíma. Í gildi er
tímabundið akstursbann á svæðinu frá árinu 2018 sem síðan hefur tvívegis verið framlengt (Auglýsing um
takmarkanir á umferð á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs nr. 226, 2018; Auglýsing um tímabundna lokun
fyrir vetrarakstri vélknúinna ökutækja á svæði á austanverðum Breiðamerkursandi í Vatnajökulsþjóðgarði
nr. 1042, 2018; Auglýsing um framlengingu á tímabundinni lokun fyrir vetrarakstri vélknúinna ökutækja á
svæði á austanverðum Breiðamerkursandi nr. 996, 2019).
Skilmálar:
Stemmuhólmi verði skilgreindur sem eitt af víðernum Vatnajökulsþjóðgarðs. Vélvædd umferð verði þar
óhemil bæði að sumar- og vetrarlagi. Rekstur sauðfjár til beitar á svæðinu er óheimill.
Verndarstýring Stemmuhólma grundvallist á viðmiðum og leiðbeiningum um óbyggð víðerni, samanber
IUCN verndarflokk Ib og 46. gr. laga nr. 60/2013. IUCN verndarflokki Ib (wilderness area) er lýst með
eftirfarandi hætti í Hvítbók um náttúruvernd (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011, 229):
Svæði í flokki Ib eru venjulega stór land- eða hafsvæði sem eru lítt eða ekki mótuð af manninum og
haldið hafa sínum náttúrulegu eiginleikum og áhrifum. Þar er ekki varanleg eða umtalsverð búseta.
Verndun og stjórnun svæðanna miðar að því að varðveita náttúrulegt ástand þeirra.

5.3 Aðrar sértækar aðgerðir
a. Jaðrar skriðjökla
Samkvæmt stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs eru jaðrar skriðjökla meðal „dreifðra
verndarsvæða“ (sjá kafla 9.1.1) í þjóðgarðinum, það eru svæði sem falla undir sömu markmið og skilmála
alls staðar þar sem ákveðnar forsendur eru fyrir hendi. Á Breiðamerkursandi falla jaðrar skriðjökla undir
dreifða vernd. Í stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs (2013, 68-69) segir:
Forsendur:
Við jaðra skriðjökla má finna margvíslegar jökulminjar sem vitna um rof og setframburð jökla og jökulvatna
og hop og framrás jökla vegna loftslagsbreytinga eða framhlaupa. Meðal slíkra minja eru jökulgarðar,
jökulsandar, jökulker, malarásar, hvalbök, jökulrákir og jökulgarðar. […]
Jökulminjar við jaðra skriðjökla eru sérstaklega viðkvæmar fyrir röskun vegna þess að jarðlög eru laus í sér
og í þeim er oft ís og aurbleyta. […]
Markmið:
Að vernda jökulminjar sem vitna um rof og setframburð jökla, hop þeirra og framrás og framrennsli
jökulvatns, svo sem hvalbök, jökulrákir, malarása, jökulgarða, jökulsanda, jökulker, forna farvegi jökulánna
og strandlínur í jökullónum.
Skilmálar:
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Óheimilt er að valda skemmdum á viðkvæmum jökulminjum og spilla ásýnd við jaðra skriðjökla, til dæmis
við lagningu vega, göngustíga og annarra mannvirkja.
Aðeins er gert ráð fyrir akstri upp á jökul að sumarlagi á eftirtöldumstöðum eftir leiðum sem kunna að vera
breytilegar eftir aðstæðum. […]
Á Breiðamerkursandi er akstursleið á jökul sem hér segir (sjá bls. 69): „Á Breiðamerkursandi upp á
Breiðamerkurjökul að Mávabyggðarönd austan við Breiðárlón.“
Friðlýsta svæðið á Breiðamerkursandi var að stærstum hluta hulið jökli við lok litlu ísaldar og því mætti
skilgreina það í heild sinni sem „jaðar skriðjökuls“. Í öllu falli er ljóst að friðlýsta svæðið er í þessum skilningi
afar viðkvæmt fyrir raski. Áður en svæðið var friðlýst hafði töluverður fjöldi slóða verið gerður þar, oftast í
tengslum við landnýtingu af einhverjum toga. Eitt af verkefnum við gerð stjórnunar- og
verndaráætlunarinnar var að kortleggja alla þessa slóða og í framhaldinu taka ákvarðanir um það hverjir
yrðu áfram opnir fyrir umferð og hverjum yrði lokað. Aðgengi að vissum undirsvæðum er mikilvægt til að
uppfylla markmið þjóðgarðsins um útivist almennings og einnig vegna landnýtingar hagaðila. Við því er
brugðist í þessum tillögum með því að stýra umferð ökutækja með skýrum hætti, í gegnum skipulag slóða
og bílastæða (mynd 8). Ekki er gert ráð fyrir nýjum slóðum innan friðlýsta svæðisins en vegna hops
Breiðamerkurjökuls er talið nauðsynlegt að lengja slóðann sem liggur að vestanverðum jökuljaðrinum eins
og þörf krefur, þannig að unnt sé að viðhalda akstursleiðinni upp á Breiðamerkurjökul. Jafnframt er gert ráð
fyrir því að þann slóða megi nýta að vetrarlagi, vegna íshella- og jöklaferða.
b. Jökulsker
Samkvæmt stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs (2013, 69-70) falla jökulsker einnig undir
dreifð verndarsvæði:
Forsendur:
Innan Vatnajökls eru jökulsker á nokkrum stöðum og stærst eru Esjufjöll. Jökulsker, sem eru nýlega komin
undan jökli og eru þar með nýtt land, eru áhugavert rannsóknarefni, til dæmis vegna rannsókna á landnámi
gróðurs, smádýra- og fuglalífs. Skerin eru viðkvæm fyrir röskun og ágangi. Áhugavert er að velja jökulsker
sem eru nýkomin undan jökli eða jafnvel enn ókomin til sérstakrar verndar og hafa því ekki orðið fyrir
áhrifum manna, til dæmis þau sem eru óaðgengileg og því ekki til þess fallin að verða eftirsóttur
áfangastaður ferðamanna. […]
Esjufjöll, Mávabyggðir, Kárasker og Bræðrasker voru friðlýst áður en þau urðu hluti af Vatnajökulsþjóðgarði.
Skerin eru ekki fjölsótt enda aðgengi að þeim fremur erfitt. Í Esjufjöllum er einn skáli á vegum
Jöklarannsóknafélagsins sem er fyrst og fremst ætlaður fyrir vísindastarfsemi.
Markmið:
Jökulsker verði fyrst og fremst vettvangur rannsókna áframvindu lífríkis án áhrifa mannsins.
Skilmálar:
Allt jarðrask og aðrar breytingar á landi eru óheimilar.
Óheimilt er að skaða eða trufla dýralíf, skerða eða skemma gróður, breyta gróðurfari t.d. með sáningum
eða plöntun eða spilla vatni.
Umferð vélknúinna ökutækja er bönnuð á jökulskerjum en heimil á jöklinum umhverfis.
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Fólki er heimil för um jökulsker nema annað sé tekið fram en skylt að ganga þannig um að hvergi sé spillt
lífi né landi. […]
Gisting er almennt óheimil á jökulskerjum en heimil á jöklinum umhverfis.
Í Esjufjöllum er gert ráð fyrir einum skála í Skálabjörgum, undir Lyngbrekkutindi, fyrir vísindastarfsemi
Jöklarannsóknafélagsins en engum öðrum mannvirkjum. Jöklarannsóknafélaginu er heimilt að leigja
ferðafólki gistirými í skálanum.
Tjöldun í Esjufjöllum er heimil á gróðurlausu landi í næsta nágrenni við skála Jöklarannsóknafélagsins nema
þjóðgarðsvörður tilgreini í auglýsingu annað svæði meðhnitsetningu. Ferðafólk afli upplýsinga um svæðið
hjá þjóðgarðsverði suðursvæðis og hlífi gróðri.
Stjórn þjóðgarðsins er heimilt að takmarka umferð um tiltekin jökulsker vegna vísindarannsókna.
Jökulsker á Breiðamerkursandi, önnur en Skúmey (sbr. kafla 5.1.b), hafa ekki enn verið skipulega kortlögð
né rannsökuð. Gera má ráð fyrir að jökulskerjum innan svæðisins muni fjölga á komandi árum vegna
hopunar Breiðamerkurjökuls. Esjufjöll eru jaðarsvæði Breiðamerkursands og akstursleiðin þangað fer yfir
sandinn.

5.4 4 Þjónustusvæði
Lagt er til að á Breiðamerkursandi verði tvö megin þjónustusvæði sem bæði hafa verið deiliskipulögð, annars
vegar við Fjallsárlón og hins vegar við Jökulsárlón (sjá mynd 2).
a. Fjallsárlón – þjónustumiðstöð
Á svæðinu er deiliskipulag í gildi (sjá viðauka 1) ásamt samningi vegna nýtingar sem gildir út árið 2027. Lagt
er til að áframhaldandi göngustígagerð verði á svæðinu og fræðsluskiltum verði komið upp (sjá töflu 10).
Mögulega mun uppbygging á Jökulsárlóni leiða til aukins flæðis við Fjallsárlón og því gæti einnig þar orðið
heilsársrekstur þjónustumiðstöðvar í framtíðinni.
b. Jökulsárlón – þjónustumiðstöð
Deiliskipulag fyrir svæðið var staðfest 19. júní 2020 (sjá viðauka 2). Núverandi mannvirki við Jökulsárlón eru
tímabundin. Úrlausn mála við Jökulsárlón verði samkvæmt deiliskipulagi.
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6 Náttúra
6.1 Yfirlit
Á Breiðamerkursandi finnast öll helstu auðkenni landmótunar jökla, bæði landform og jökullón, allt frá jökli
til strandar. Nálægt lokum 19. aldar, þegar Breiðamerkurjökull var í hámarksútbreiðslu á sögulegum tíma,
þakti jökullinn stóran hluta svæðisins. Síðan þá hefur hann hopað af um 120 km2 lands. Á meðan jökullinn
var hvað stærstur munaði litlu að þjóðleiðin á milli Suðurlands og Austurlands tæki af með öllu, en þá átti
hann um 200 m ófarna til sjávar. Sporðurinn náði í fjöruna á ákveðnum kafla. Næstu áratugi á eftir stóð
Breiðamerkurjökull ýmist í stað eða tók að hopa. Eftir 1930 hörfaði hann hraðar en fyrr og hefur á síðustu
áratugum hopað hratt, sérstaklega eftir 1995. Í landinu sem kemur undan jöklinum birtast landform og
setmyndanir sem lýsa landmótun jökla.
Ein sérstaða Breiðamerkursands felst í því hve svæðið sem kemur undan jökli er láglent og nærri hafi.
Gríðarlegur ísmassi streymir frá ákomusvæðum Breiðamerkurjökuls, hátt í Vatnajökli, niður á víðfeðm
leysingarsvæði. Ör bráðnunin, vegna hlýnandi loftslags, veldur því að jökuljaðarinn hopar hratt inn til lands
(að meðaltali 70-100 m árlega). Láglend svæðin sem birtast framan undan jaðrinum eru ekki lengi lífvana.
Plöntur nema land og hafa náð á fáum áratugum að þekja eyðilega jökulurð með gróðri. Mosar og grös eru
ríkjandi tegundir á Breiðamerkursandi og fléttur og skófir á steinum. Gróðurþekjan er þéttust þar sem langur
tími er liðinn frá því að jökullinn hopaði frá en verður gisnari þegar nær dregur jökulsporði og hverfur alveg.
Breiðamerkursandur mun vera hlutfallslega einangraður vegna fjarlægðar frá frægjöfum og
jarðvegsmyndun hægari en á sambærilegum svæðum við suðaustanverðan Vatnajökul. Er því talið að
nokkurn tíma þurfi enn uns kjarrgróður, sem er framtíðarvísir á skóga, tekur að skjóta rótum. Aftur á móti
örvar fuglalíf á sandinum gróðurvöxt og hraðar jarðvegsmyndun með dreifingu næringarefna
(Vilmundardóttir o.fl., 2015). Samhliða gróðuraukningu bætast við fuglar og spendýr sem gera sig
heimakomna á Breiðamerkursandi. Má lýsa Breiðamerkursandi sem kviku tilraunarými, sem spanni róf
virkrar landmótunar og landforma; þar er skráð saga landsins eftir að ísinn leysir af, í hverju landformi og
árfarvegi og síðan hefst landnám og framvinda lífríkisins. Og vegna þess hve aðgengileg þessi framvinda er,
þá hefur tekist að skrásetja atburðarásina frá lokum litlu ísaldar afar ítarlega, jafnvel svo að aldursgreina má
fjölda landforma á Breiðamerkursandi.
Hinar öru landbreytingar sem hafa orðið á Breiðamerkursandi frá því að Breiðamerkurjökull var í
hámarksstöðu í lok 19. aldar kveikja spurningar um framtíðarsýn. Hvernig mun Breiðamerkursandur líta út
eftir 10, 50 eða 100 ár? Hvar verður sporður Breiðamerkurjökuls staddur þá? Jökullinn rýrnar og vegalengdin
frá þjóðvegi að jökli eykst sífellt, ný jökulsker birtast, lón myndast eða stækka. Ef fram heldur sem horfir
með hnattrænar loftslagsbreytingar mun ásýnd þessa orkuríka svæðis vafalítið taka svipmiklum breytingum
sem framtíðaráætlanir um verndun og nýtingu þurfa að taka tillit til. Fjölbreytileiki náttúrufars er
áhersluatriði Vatnajökulsþjóðgarðs og í framtíðarsýn þjóðgarðsins segir að árið 2030 eigi fjölbreytni náttúru,
menningu og þjónustu að vera aðalsmerki hans (Vatnajökulsþjóðgarður, 2013, 47).

6.2 Jarðmyndanir
Efsti hluti Breiðamerkursands er þakinn setframburði sem Jökulsá, Breiðá og fleiri jökulkvíslir hafa borið
fram í árþúsundir. Ásýnd svæðisins hefur breyst umtalsvert frá landnámi en þá er talið að
Breiðamerkursandur hafi að miklum hluta verið þakinn gróðri og skógi. En eins og í heitinu felst, -sandur,
bendir það til að svæðið hafi ekki verið þakið gróðri að öllu leyti. Forn kort sýna engin vötn á svæðinu og
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líklegast er að áður en jöklar tóku að vaxa hafi Breiðamerkursandur verið gróðri vaxið sléttlendi með
tjörnum og jökulvötnum, allt inn undir Esjufjöll (Helgi Björnsson, 1996). Á árunum 1870-1880 hafði jökullinn
náð að skríða langleiðina til sjávar en endagarðar og smáhólar marka nú hvert jaðarinn náði. Eftir 1890 tók
jökullinn svo að hopa en það var þó ekki fyrr en rúmum 40 árum síðar að Breiðamerkurjökull var að öllu
leyti horfinn frá endagörðunum.

Mynd 7. Jarðfræði Breiðamerkursands og landform sem þar finnast. Litaðar línur sýna hvar jökuljaðarinn lá á
tilteknum árum.

Við hopið birtist land sem jökullinn hefur umturnað. Innan ystu jökulgarða eru fjölbreytilegar setmyndanir;
jökulgarðar, kembur, malarásar, jökulker og katlar og yfirrunnir eldri jökulgarðar og urðarbök. Sum
landformin hafa myndast vegna flókins samspils landmótunar og bráðnandi jökulíss. Árfarvegir liggja á milli
hærri landforma, flestir þurrir og vitna um horfnar jökulkvíslar. Nær jöklinum, þar sem hann stendur nú
(2020), sést í klappir, þ.e. í berggrunninn. Setfyllingin, sandurinn sjálfur, sem liggur á honum verður sífellt
þykkari eftir því sem nær dregur ströndu, og er hvað þykkust þar sem Jökulsá er. Án vafa eru lónin svipmestu
ummerkin um landbreytingarnar, stærst þeirra eru Jökulsárlón, Breiðárlón og Fjallsárlón.
Breiðamerkurjökull gróf lónstæðin niður í tiltölulega laust set sem situr í rennum sem jöklar ísaldar rufu í
berggrunninn og landgrunnið á síðustu jökulskeiðum. Rennurnar fylltust af seti á Nútíma (síðustu 10 þús.
ár). Samhliða hopi Breiðamerkurjökuls á 20. öld tóku rennslisleiðir jökuláa breytingum og þeim fækkaði
smám saman. Nú eru aðeins tvær jökulár sem ná til sjávar en voru um 15 talsins í upphafi 20. aldar.
Höfðu jarðmyndanir jafnan mikið vægi í umfjöllun um verndun svæðisins sem komið höfðu fram fyrir
friðlýsingu þess, til dæmis i tillögu að náttúruverndaráætlun 2004-2008.
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Breiðamerkursandur er einn af stóru söndunum sem einkennandi eru fyrir suðausturhluta landsins. Helstu
jarðmyndanir á austurhluta landsins eru skilgreindar í stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs
(2013). Þar kemur fram að helstu jarðmyndarnir á Breiðamerkursandi teljast til lausra jarðlaga frá nútíma,
blágrýtismyndunarinnar (16-3,3 milljónir ára) og móbergsmyndunarinnar (0,8-0,015 milljónir ára).

Mynd 8. Farvegir Jökulsár á Breiðamerkursandi, frá 1813 og fram á okkar tíma. Áin hefur ekki alltaf runnið þar
sem hún er í dag. Kortið sýnir hvar hún rann á vissum tímabilum frá 19. öld.

Jökulgarðar, jökullón, sandur og önnur jarðfræðileg fyrirbæri tengdar landmótun jökla eru einkennandi fyrir
Breiðamerkursand (mynd 4). Við rýrnun jökulsins koma nýjar jarðmyndanir í ljós en landslagið undir jökli
hefur verið rannsakað og kortlagt (sjá t.d. Helgi Björnsson, 1998).
Jökulsárlón er dýpsta stöðuvatn og stærsta sporðlón landsins. Lónið er í örum vexti, líkt og önnur jökullón á
Breiðamerkursandi, svo bæði flatarmál og dýpi lónsins breytast hratt. Jökulsárlón var um 27 km2 að
flatarmáli árið 2018 og var dýpt þess mæld 225 m í könnunarferð árið 2016. Íssjármælingar sem Jöklahópur
Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands framkvæmdu árið 1991 gefa til kynna enn meira dýpi undir sporði
Breiðamerkurjökuls en þar virðist lægsta punkt landsins vera að finna, um 300 metra undir sjávarmáli.
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Frá Jökulsárlóni rennur Jökulsá, vatnsmikil, um hálfan km til sjávar. Áin hefur styst vegna strandrofs sökum
ágangs sjávar. Áframhald þeirrar þróunar gæti leitt til myndunar fjarðar á þessum stað (Helgi Björnsson,
2009). Sjávarfalla gætir í Jökulsárlóni og straummælingar í ánni hafa sýnt 600 m3s-1 útrennsli, það er rennsli
til sjávar úr lóninu. Innrennsli, úr hafi og inn í lónið, hefur mælst 800 m3s-1 (Jón Ólafsson, o.fl., 2013).
Helstu ógnir sem steðja að jarðminjum eru eyðing, skerðing og hula (Helgi Torfason og Ingvar Atli
Sigurðsson, 2002). Eyðing getur meðal annars orðið vegna efnistöku. Skerðing er sú ógn sem umferð fólks
veldur, þar með talið vegna vega- og stígagerðar. Hula felst í því að jarðminjar hverfa eða hyljast, til dæmis
undir gróður.
Mælt er fyrir verndun nýrra jökulminja og landforma svo og jökulskerja, í kafla 5.3: Sértækar aðgerðir sem
lúta að dreifðum verndarsvæðum.

6.3 Jarðfræðileg fjölbreytni
Samkvæmt skilgreiningu íslenskra laga um náttúruvernd (nr. 60/2013, sjá 11. tölulið 5. greinar) er
jarðfræðileg fjölbreytni „breytileiki jarðfræðilegra fyrirbæra, jarðvegs og landmótunar, ferla og myndana.
Hugtakið tekur til bergs, steinda, landforma, setlaga og jarðvegs ásamt þeim náttúrulegu ferlum sem mynda
og móta þessa þætti.“
Vatnajökulsþjóðgarð mætti kalla jarðfræðiþjóðgarð, slík er jarðfræðileg fjölbreytni innan hans
(Vatnajökulsþjóðgarður, 2013). Breiðamerkursandur er engin undantekning á þessari lýsingu á
þjóðgarðinum. Þar eru samfelldar, heildstæðar, fjölbreyttar og fágætar jarðmyndanir. Eldvirkni, jöklar,
landris og mikið rof jökla og sjávar hafa mótað Breiðamerkursand og enn er í svæðið í mótun. Auk jarð- og
líffræðilegra ferla eru áhrif veðrunar, til dæmis vegna vinds, frosts og úrkomu, einnig mikil.
Meðal markmiða Vatnajökulsþjóðgarðs er að varðveita jarðminjar. Kortlagning jarðfræðilegrar fjölbreytni
er mikilvægur liður í þeirri verndun. Jarðfræðileg fjölbreytni á Breiðamerkursandi leggur grunn að
líffræðilegum fjölbreytileika svæðisins.

6.4 Lífríki og líffræðileg fjölbreytni
Lífríki Breiðamerkursands er fjölskrúðugt og um margt sérstætt. Á svæðinu hafa fundist gróðurleifar, meðal
annars í Skúmey (Snævarr Guðmundsson o.fl., 2018) og á sandinum austanverðum bæði trjábútar og
móleifar (Kristín Hermannsdóttir, 2018, 2019). Aldursgreiningar gefa til kynna ólíkan aldur leifanna sem
fundist hafa, til dæmis reyndist gróðurleif úr Skúmey vera 3620 ±30 ára (Snævarr Guðmundsson o.fl., 2018).
Þá hafa einnig fundist leirlög, bæði í Breiðamerkurjökli og Kvíárjökli, og dregin hefur verið sú ályktun sem
geislakolsrannsóknir benda til að aldur þeirra sé um 5.465 +/- 60 ár (Flosi Björnsson, 1993). Fornar skeljar
og kuðungar hafa einnig fundist á Breiðamerkursandi, einkum í og við jökulgarðana við Jökulsá. Vængbarði
(Aparrhais pes Pelecani) hefur verið áberandi í leifunum sem greindar hafa verið.
Árið 2008 samþykkti ríkisstjórn Íslands stefnumörkun um framkvæmd samningsins um líffræðilega
fjölbreytni. Framkvæmdaáætlun fyrir hann var samþykkt tveimur árum síðar. Í lögum um náttúruvernd (nr.
60/2013, sjá 13. tölulið 5. greinar) er líffræðileg fjölbreytni skilgreind svo: „Breytileiki meðal lifandi vera á
öllum skipulagsstigum lífs, þar á meðal í vistkerfum á landi, í sjó og í ferskvatni. Hugtakið tekur til
vistfræðilegra tengsla milli vistkerfa og nær til fjölbreytni innan tegunda og milli tegunda og vistkerfa“.
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Árið 2015 var hafist handa við heildstætt, þverfaglegt tilraunaverkefni um lífríki Breiðamerkursands, þar
sem ætlunin var að skoða ýtarlega samspil landmótunar í kjölfar hopandi jökuls og þróunar á búsvæðum og
vistkerfum bæði á landi og í vötnum, á landsvæðum sem höfðu komið undan Breiðamerkurjökli frá lokum
litlu ísaldar (Skúli Skúlason o.fl., 2016). Gróður- og ferskvatnsgögnum var safnað á fjórum beltum mislangt
frá jöklinum, sem endurspegla mislangan tíma frá því jökullinn hörfaði. Svæðin voru þar sem jökullinn hafði
hörfað 2010, 1994, 1945 og elsta svæðið frá aldamótunum 1900. Í gróðurúttektinni voru alls 88 tegundir
æðplantna skráðar; 61 tegund innan skilgreindra rannsóknarreita og 27 tegundir utan reita. Grösin
blávingull (Festuca vivipara) og blásveifgras (Poa glauca) ásamt breiðblaða jurtinni ljónslappa (Alchemilla
alpina) voru skráðar í yfir 70% reita. Tegundaauðgi æðplantna (fjöldi tegunda per 25 m2) var minnst næst
jöklinum og jókst hratt fyrstu 20 árin en lítið eftir það. Brunnklukkur fundust í níu af þeim 17 tjörnum sem
rannsóknin náði til, fjöldi þeirra var mestur í elstu tjörnunum þar sem gróður er jafnframt gróskumestur.
Hornsíli veiddust í öllum nema tveimur tjarnanna. Líkt og með brunnklukkurnar þá veiddist að jafnaði meira
af hornsílum í elstu tjörnunum en þeim yngri. Alls fundust 27 tegundir eða hópar hryggleysingja í tjörnunum
á Breiðamerkursandi. Mestur fjöldi tegunda/hópa hryggleysingja var í tjörnum sem talið er að komið hafi
undan jökli upp úr 1900 og 1940. Að jafnaði fundust færri tegundir/hópar í yngstu tjörnunum.
Stýring vatnsfalla og hagstætt veðurfar hafa verið taldir mikilvægir áhrifaþættir vegna gróðurframvindu á
Suðausturlandi (Jón Gunnar Ottósson og Snorri Baldursson, 2005). Gróður er í sókn á Breiðamerkursandi
líkt og í landshlutanum í heild. Rannsókn við Breiðamerkurjökul sýnir fram á hæga en stöðuga
jarðvegsmyndun og framvindu gróðurs við Breiðamerkurjökul því lengur sem svæði er íslaust (Olga Kolbrún
Vilmundardóttir, 2015). Niðurstöður sömu rannsóknar sýna að grös eru ráðandi í elstu jökulgörðunum á
svæðinu og greinileg merki þess að fuglalíf hefur jákvæð áhrif á myndun jarðvegs.
Við Kvísker er birki (Betula pubescens) (Skógræktin, 2014) Skógartorfur og kjarr er undir Fellsklettum, í
Veðurárdal og víðar. Á Breiðamerkursandi vex dvergtungljurt (Botrychium simplex), sjaldgæf og friðlýst
planta en þó ekki á válista (Hörður Kristinsson, 2010; Náttúrufræðistofnun Íslands, 2017; á. á. b). Á
Breiðamerkursandi vex dvergtungljurt (Botrychium simplex), sjaldgæf og friðlýst planta en þó ekki á válista,
auk tungljurtar (Botrychium lunaria var. Melzeri) og skorutungljurtar (Botrychium nordicum) en þær eru
skráðar sem tegundir á válista sem nánari gögn vantar um (Hörður Kristinsson, 2010; Náttúrufræðistofnun
Íslands, 2018c). Á Breiðamerkursandi er að finna vistgerðina starungsmýravist sem hefur mjög hátt
verndargildi, auk vistgerðanna grasmóavist, grasengjavist og língresis- og vingulsvist sem hafa hátt
verndargildi (mynd 6).
Breiðamerkursandur er mikilvægt búsvæði fugla bæði á lands- og á heimsvísu. Á svæðinu er meðal annars
varp skúms (Catharacta skua), kríu (Sterna paradisaea) og helsingja (Branta leucopsis) sem tilheyra
ábyrgðartegundum Íslands vegna hás hlutfalls íslenskra varpfuglar af heildarstofnstærð þessara
fuglategunda í Evrópu (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2000). Svæðið er einnig mikilvægt fyrir lóm (Gavia
stellata) og er fellistaður grágæsa (Anser anser) (BirdLife International, 2014; Kristinn Haukur
Skarphéðinsson o.fl., 2016).
Fuglaathugunarstöð Suðausturlands var stofnuð árið 2005 og sinnir athugunum á fuglalífi, meðal annars
merkingum, talningum og eftirliti með flækingum. Frá árinu 2014 hefur Fuglaathugunarstöðin sinnt vöktun
fiðrilda og sendir upplýsingar til Náttúrufræðistofnunar Íslands og Náttúrustofu Suðausturlands.
Fuglaathugunarstöðin heldur úti vefnum fuglar.is, í samstarfi við Félag fuglaáhugafólks á Hornafirði þar sem
birtar eru helstu fréttir af fuglalífi á landsvísu (Brynjúlfur Brynjólfsson, Björn Gísli Arnarson og Kristín
Hermannsdóttir, 2015).
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Tafla 2. Fuglar á Breiðamerkursandi. Staða ákveðinna fuglategunda samkvæmt ólíkum viðmiðum, innlendum og
erlendum. (BirdLife International, 2014; Kristinn Haukur Skarphéðinsson o.fl., 2016). Skýringar: LC (least
concern) ekki í hættu, VU (vulnerable) í yfirvofandi hættu, CR (critically endangered) í bráðri hættu.
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Mynd 9. Vistgerðir á Breiðamerkursandi (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2017) og lítt raskað votlendi sem nýtur
sérstakrar verndar samkvæmt lögum um náttúruvernd (nr. 60/2013).
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Töluverður fjöldi hreindýra (Rangifer tarandus) finnst á austanverðum Breiðamerkursandi, þ.e. vestasta
hluta veiðisvæðis 9. Öræfi eru hreint hólf vegna búfjárveikivarna og því er mikilvægt að hreindýr færi sig
ekki vestur yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi. Hreindýraveiðikvóti fyrir árið 2020 tekur mið af því að fækka
dýrum lítillega í Suðursveit til að draga úr líkum þess að dýrin fari vestur í Öræfi (Skarphéðinn G. Þórisson,
2020). Í vetrartalningu árið 2019 voru talin 91 dýr á Breiðamerkursandi og áætlað að um 100 dýr hafi verið
á svæðinu frá Steinadal að Jökulsárlóni í mars 2020 (Skarphéðinn G. Þórisson, tölvupóstur, dags. 11. mars,
2020). Veiðikvóti síðustu ára hefur verið miðaður við að hreindýrum fækki vestast á veiðisvæði 9
(Skarphéðinn G. Þórisson og Rán Þórarinsdóttir, 2020).
Við Breiðárós er stórt látur landsels (Phoca vitulina), en selum hefur fækkað þar mikið á undanförnum árum
(sjá nánar kafla 5.1.2b). Selir sækja í Jökulsárlón í æti, bæði síld (Clupea harengus) og loðnu (Mallotus
villosus) sem ganga upp í lónið, og Hnísur (Phocoena phocoena) hafa sést þar (Jóhannes Sturlaugsson, 2017).
Rannsóknir Jóhannesar Sturlaugssonar (2017) á fiskum í vatnakerfi Jökulsárlóns sýna að í lóninu eru einnig
laxfiskar (Salmonidae), flundra (Platichthys flesus), sandsíli (Ammodytes marinus) og hornsíli (Gasterosteus
aculeatus). Makríll (Scomber scombrus) hefur gengið upp í lónið (Jóhannes Sturlaugsson, 2017). Í vötnum,
tjörnum, ám og lækjum á Breiðamerkursandi er margar þessara fiskitegunda einnig að finna (sjá t.d. Pace,
2016; Veiðimálastofnun, á. á.).Árið 2012 var skoruþörungurinn Peridinella catenata greindur í sýni úr
Jökulsárlóni og er það í fyrsta sinn sem þörungurinn finnst hér á landi (Hafsteinn G. Guðfinnsson og Jón
Ólafsson, 2014).
Smádýralíf á Breiðamerkursandi er einkum þekkt í gegnum fiðrildavöktun á Kvískerjum
(Náttúrufræðistofnun Íslands, á. á. c) og smádýrarannsóknir í Esjufjöllum og öðrum jökulskerjum (sjá t.d.
María Ingimarsdóttir, 2012). Einnig var smádýralíf í Skúmey kortlagt árið 2017 (Snævarr Guðmundsson o.fl.,
2018).
a. Friðlýstar/sjaldgæfar plöntur
Markmið: Að tryggja verndun friðlýstra og/eða sjaldgæfra plöntutegunda og búsvæða þeirra á
Breiðamerkursandi:
Dvergtungljurt
Aðrar plöntur: Birki – landnám birkis er í gangi á hluta svæðis, tungljurt (Botrychium lunaria var. Melzeri) og
skorutungljurt (Botrychium nordicum), tegundir á válista sem nánari gögn vantar um (DD).
b. Sjaldgæfar fuglategundir og búsvæði þeirra
Markmið: Að tryggja verndun friðlýstra og/eða sjaldgæfra fuglategunda og búsvæða þeirra á
Breiðamerkursandi:
Skúmur: Takmörkun á umferð á varpsvæðum á varptíma. Takmörkun á flugumferð í lágflugi, þá helst
þyrluumferð, og mögulega flugvélar.
Kría: Vernda varp, einkum við þjónustumiðstöð og vakta náttúrulega tilfærslu varpstöðva innan svæðisins.
Helsingi: Veiðar verði í samræmi við gildandi lög og reglur (sjá reglugerð nr. 456/1994, 3. tölulið 8. greinar).
Áframhaldandi vöktun á varpinu í Skúmey, sem liður í lífríkisrannsóknum þar.
c. Landselur, látur.
Er á válista sem tegund í bráðri hættu og þarfnast því verndar (sjá nánar kafla 5.1.c).
Ósar Fjallsár (Breiðárós). Eyjar úti fyrir strönd. Jökulsárlón.
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Stofna griðarsvæði, sjá kafla 5.1 c. Uppfæra hegðunarreglur fyrir ferðamenn (codes of conduct) eftir þörfum
um selaskoðun í Jökulsárlóni og við ósa Jökulsár.
d. Hreindýr
Vilji er til að halda hreindýrum austan Jökulsár á Breiðamerkursandi en dýrin leita í vaxandi mæli vestar.
Veiðar verði áfram heimilar, til að stjórna stofnstærð og dreifingu hreindýra, en sýna þarf mikla aðgát við
þær þar sem veiðisvæðið er einnig nýtt til útivistar og ferðaþjónustu (sjá kafla 8).
e. Að vernda framvindu lífríkis á landi nýkomnu undan jökli.
Við jaðra skriðjökla og á jökulskerjum, sbr. stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs (2013). Gert
er ráð fyrir að víðernin í Stemmuhólma (sjá kafla 5.2) verði ekki skipulega nýtt til beitar fyrir búfénað.
f. Votlendi
Votlendi og vötn njóta sérstakrar verndar samkvæmt 61. grein laga um náttúruvernd. Í stjórnunar- og
verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs eru votlendi á meðal þeirra svæða sem vernduð eru vegna
líffræðilegrar fjölbreytni, vistkerfa og tegunda. Áherslur þjóðgarðsins vegna verndunar votlendis eru fyrst
og fremst að auka þekkingu á lífríki votlendis og vatna og stýra umferð, meðal annars út frá mati á
viðkvæmum svæðum og tímum.
Breiðamerkursandur er skráð IBA svæði en votlendi á sandinum hafa gildi á heimsmælikvarða vegna
fuglalífs. Votlendi sem að flatarmáli eru tveir hektarar eða stærri ásamt tjörnum og stöðuvötnum frá 1000
m2 falla undir sérstaka vernd náttúruverndarlaga. Þessi náttúrufyrirbæri koma fyrir víða á
Breiðamerkursandi (sjá mynd 6 og vefsjá Náttúrufræðistofnunar Íslands).
g. Vistgerðir
Starungsmýrarvist
Vistgerðinni er lýst sem þýfðu mýrlendi, á sléttlendi og í hlíðum þar sem vatn stendur hátt. Land er sagt
frjósamt og algróið. Í starungsmýrarvist er jarðvegur þykkur, æðplöntur og mosar ríkjandi en minna um
fléttur. Fuglalíf er ríkulegt.
Um útbreiðslu og verndargildi vistgerðarinnar segir Náttúrufræðistofnun Íslands (á. á. b):
Útbreiðsla: Finnst í öllum landshlutum, á láglendi og lágheiðum, einkum þar sem land er aflíðandi,
berggrunnur þéttur og grunnvatnsstaða há.
Verndargildi: Mjög hátt. Vistgerðin er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast
verndar.
Innan friðlýsta svæðisins á Breiðamerkursandi eru einnig vistgerðirnar grasmóavist, grasengjavist og
língresis- og vingulsvist sem hafa hátt verndargildi.

6.5 Ágengar innfluttar tegundir
Líffræðilegri fjölbreytni stendur ógn af loftslagsbreytingum, ósjálfbærri nýtingu, eyðingu og rýrnun
búsvæða, mengun og ágengum framandi tegundum (Hildur Vésteinsdóttir, 2010). Mat og vöktun á
útbreiðslu og áhrifa ágengra tegunda er liður í vöktunarrannsóknum Vatnajökulsþjóðgarðs og talið brýnt
„að ná tökum á útbreiðslu lúpínunnar og annarra þeirra tegunda sem geta raskað náttúrulegri
gróðurframvindu og líffræðilegri fjölbreytni innan garðsins og eyða þeim úr flórunni ef þess gefst nokkur
kostur“ (Vatnajökulsþjóðgarður, 2013, 71). Vitað er um lúpínu bæði austan og vestan við friðlýsta svæðið
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en útbreiðsla annarra ágengra plöntutegunda, svo sem skógarkerfils, er ekki vel þekkt. Á Breiðamerkursandi
eru nokkrar gildrur til minkaveiða í notkun. Minkaveiði skal fylgja lögum og reglum og ekki valda spjöllum á
öðru lífríki. Veiðar á mink skulu skráðar og upplýsingar um veiðar afhentar þjóðgarðsverði.
Tafla 3. Ágengar innfluttar tegundir.
Staður/eining

Athugasemdir

Tillaga að úrlausn

Lúpína

Er í landi Kvískerja og víðar.

Uppræta innan friðlýsta svæðisins.

Skógarkerfill

Óvíst hvort hann finnst.

Fylgjast með mögulegri útbreiðslu.

Minkur

Nokkrar minkagildrur eru í notkun.

Veiðar áfram heimilar.

6.6 Landslag
Landslag hefur gengt mikilvægri stöðu í náttúruvernd á Íslandi allt frá því að fyrstu lög um náttúruvernd
voru sett, ekki síst í þeim ákvæðum sem varða þjóðgarða (Þorvarður Árnason, 2018). Mikilvægi landslags
sem viðfangs náttúruverndar innan Vatnajökulsþjóðgarðs er einnig skýrt, samanber 2. grein laga nr.
60/2007, en þar segir að fyrsta markmiðið með stofnun þjóðgarðsins sé að: „Vernda náttúru svæðisins, svo
sem landslag, lífríki, jarðmyndanir og menningarminjar“ (leturbreyting höfunda). Vægi landslagsverndar
hefur aukist á undanförnum árum, sérstaklega eftir gildistöku núverandi náttúruverndarlaga (Þorvarður
Árnason, 2018). Árið 2019 fullgilti Ísland Evrópusamning um landslag (European Landscape Convention) en
aðildarríki þess skuldbinda sig meðal annars til að taka mið af landslagi við verndun, nýtingu og
áætlanagerðir (Sigrún Inga Sigurgeirsdóttir, 2019). Rannsókn Þorbjargar Ásu Jónsdóttur (2017) á landslagi í
Austur-Skaftafellssýslu gefur til kynna sérstöðu landslags á Breiðamerkursandi, bæði í íslensku samhengi og
alþjóðlegu. Aðrar lýsingar á Breiðamerkursandi, til dæmis vegna tillögu Umhverfisstofnunar til
náttúruverndaráætlunar 2004-2008 (Umhverfisstofnun, 2003), sýna einnig að landslagi Breiðamerkursands
er mikilvægt viðfang náttúruverndar.
Landslag á Breiðamerkursandi myndar óvenju skýra landslagsheild sem umlukin er fjöllum og jökli,
afmörkuð af jökulám og Atlantshafinu. Öræfajökull og skriðjöklar hans, Breiðamerkurfjall, jökulskerin (eða
öllu heldur fjallgarðarnir) Mávabyggðir og Esjufjöll, Breiðamerkurjökull, Þverártindseggjar og Fellsfjall
mynda sterka sjónræna umgjörð um sandinn sem slíkan. Í smærri skala er landslagið á Breiðamerkursandi
sjálfum fjölbreytt og óvenjulegt, það einkennist af miklum fjölda ólíkra landforma sem hafa myndast eftir
lok litlu ísaldar og eru því enn vel sýnileg, þar er einnig fjöldi jökullóna og fersksvatnstjarna sem hýsa og
næra líf. Elstu hlutar Breiðamerkursands eru víða vel grónir, en gróðurhula verður minni eftir því sem nær
dregur núverandi jaðri Breiðamerkurjökuls og er nánast engin fast upp við jökulinn sjálfan hverju sinni.
Af ofansögðu ætti að vera ljóst að huga þarf vandlega að landslagi á Breiðamerkursandi í öllum ákvörðunum
sem geta valdið breytingum á ásýnd svæðisins, t.d. vegna mannvirkjagerðar. Jafnframt er mikilvægt að
endurskoða viðmið um verndun svæðisins eftir því sem reynsla og þekking af landslagsákvæðum laga nr.
60/2013 eykst (sjá einkum 50. grein, um landslagsverndarsvæði), sem og af innleiðingu og framkvæmd
Evrópusamnings um landslag hérlendis. Einnig ber að hafa í huga að um þriðjungur landslagsheildarinnar á
Breiðamerkursandi stendur utan hins friðlýsta svæðis; framkvæmdir innan friðlýsta svæðisins geta því haft
áhrif á landslag innan jaðarsvæða þess og öfugt.
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6.7 Áhrif hnattrænna loftslagsbreytinga
Breiðamerkursandi hefur verið líkt við lifandi kennslustofu um loftslagsbreytingar og Vatnajökull sagður
alþjóðleg rannsóknarstöð á sama sviði (sjá t.d. verkefnin Hörfandi jöklar og Þróun lífs og lands á
Breiðamerkursandi). Þær hnattrænu breytingar á loftslagi sem nú eiga sér stað leiða til rýrnunar og
fækkunar jökla en fjölgunar og stækkunar jökullóna. Spár gera jafnvel ráð fyrir að skriðjöklar í
sunnanverðum Vatnajökli hverfi nánast alveg (Hrafnhildur Hannesdóttir, 2014). Þessum breytingum fylgja
einnig breytingar á lífríki (Halldór Björnsson o.fl., 2008), veðurfari (Hálfdán Ágústsson og Haraldur Ólafsson,
2008) og fleiri sviðum. Einnig er búist við vaxandi afrennsli jökuláa og þar með auknum rofmætti ánna
(Halldór Björnsson, á. á.). Á Breiðamerkursandi blasir þessi þróun við; jökullinn hopar, nýjar jarðminjar og
landform koma í ljós og ný vistkerfi myndast. Á svæðinu eru einstakar aðstæður til að fylgjast með þessari
margþættu þróun og fræða um hana (Evans, 2016).

Mynd 10. Við Breiðá á vestanverðum Breiðamerkursandi. Ljósm. Náttúrustofa Suðausturlands/SG, 26.6.2019.

Í Loftslagsstefnu Vatnajökulsþjóðgarðs (Vatnajökulsþjóðgarður, 2020c, 2) er framtíðarsýn og fyrirhuguðu
fræðslustarfi þjóðgarðsins lýst með eftirfarandi hætti:
Vatnajökulsþjóðgarður er til fyrirmyndar í loftslagsmálum og er öflugur í að miðla fræðslu til
almennings um loftslags- og umhverfismál. [...] Miðlun þekkingar um loftslagsbreytingar og
áhrif þeirra á jökla, lífríki og líffræðilega fjölbreytni innan Vatnajökulsþjóðgarðs er eitt af megin
þemum í fræðsluáætlun þjóðgarðsins. [...]
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Stefnt er að því að leggja ríka áherslu á loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á náttúru og
lífbreytileika í Vatnajökulsþjóðgarði í fræðslustarfi á öllum starfsstöðvum hans árið 2020. Eitt
af markmiðum fræðslustefnu er að stuðla að náttúruvernd í verki og sjálfbærri ferðamennsku.
Loftslagsbreytingar og sambúð manns og náttúru eru dæmi um sameiginleg viðfangsefni í
fræðslu í Vatnajökulsþjóðgarði.
Helstu ógnir í veðri vegna loftslagsbreytinga eru ofsarigningar og flóð, en einnig sterkir vindar og vindhviður.
Helstu varnaraðgerðir felast í því að byggja trausta innviði, vegi, brýr og hús sem standast fárviðri í nútíma
og framtíð. Helsta ógnun í loftslagsmálum varðar sennilega breytingu árfarvega og jökullóna og
varnaraðgerðir eru þær sömu: að byggja trausta innviði.
Hnattrænar loftlagsbreytingar munu á komandi áratugum hafa margvísleg áhrif og valda breytingum sem
að eru töluverðu leyti ófyrirsjáanlegar. Af þeim sökum er afar mikilvægt að viðmið og ákvarðanir um
verndun kvikra svæða – eins og Breiðamerkursands – séu endurskoðuð og uppfærð með reglulegu millibili.
Aukinnar áherslu á verndun stærri eininga gætir í íslenskri náttúruvernd, þannig er til dæmis áhersla á net
verndarsvæða í þeim ákvæðum náttúruverndarlaga sem fjalla um náttúruminjaskrá (Lög nr. 60/2013, 35.
grein). Með neti verndarsvæða er leitast við „að tryggja skipulega vernd landslags, vatnasvæða og
jarðminja“ og „tryggja ákjósanlega verndarstöðu vistkerfa, vistgerða og tegunda og viðhalda líffræðilegri
fjölbreytni landsins og gera tegundum kleift að dreifast milli svæða með náttúrulegum hætti“
(Náttúrufræðistofnun Íslands, á. á. e). Stærri verndarsvæði eru talin standa betur að vígi þegar kemur að
breytingum á loftslagi og afleiðingum þeirra þar sem þau hafi meiri sveigjanleika og búi yfir meiri
fjölbreytileika og heildstæðari einginum en minni svæði. Mikilvægt er að staða þekkingar og eftirlits sé með
besta móti við stjórnun friðlýsts svæðis við þessar aðstæður

6.8 Veður
Að jafnaði er milt veður á sunnanverðu landinu, vetur eru mildir við sjávarsíðuna en lengra inni í landi getur
orðið talsvert frost í vetrarstillum. Suðurland er úrkomusamasta svæði landsins, einkum austantil. Lægðir
koma að öllu jöfnu inn á landið úr suðri og bera hlýtt og rakt loft norður eftir. Úrkomusamast er áveðurs við
há fjöll. Á Suðausturlandi er hlýjast í júlí og kaldast í desember.
Landslag mótar mjög veðrið við yfirborð og fjallendi breytir vindi mikið. Stundum draga fjöll úr vindhraða,
en þau geta líka magnað vindinn og brotið hann upp. Loftið er „orkusparandi“ og leitar því ævinlega að
léttustu leiðinni hverju sinni og fer frekar eftir dölum og fjallaskörðum en yfir fjöll. Þeir staðhættir þar sem
vindur nær sér vel upp eru einkum hlémegin við fjöll, ef brattinn er yfir 30°, og eins ef það eru eggjar á
fjallinu. Einnig magnast vindur í dalskörðum, meðfram bröttum fjöllum og í löngum mjóum dölum og
fjörðum. Á Suðausturlandi eru það fjöllin og nálægðin við sjóinn sem hafa mest áhrif á vindáttir.
Á Suðausturlandi hefur mælst mesta úrkoma á Íslandi, bæði hvað varðar sólarhringsúrkomu,
mánaðarúrkomu og ársúrkomu. Ein úrkomustöð er á Kvískerjum í Öræfum, en þar er mikil úrkoma þegar
hlýtt loft úr suðri ber raka að landi en að auki magnast úrkoman vegna jökulsins og brattra fjalla. Því er ljóst
að Kvísker er stöð í sérflokki en þar er ársúrkoman tvisvar sinnum meiri en á öðrum stöðvum á Suðurlandi,
eða yfir 3500 mm til samanburðar við 1000–1400 mm á öðrum stöðvum. Þurrustu mánuðirnir á
Breiðamerkursandi eru maí og júní en úrkomusamast er yfirleitt í september og október.
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6.9 Rannsóknir og vöktun á náttúru
Markviss verndun á náttúru Breiðamerkursands byggir á bestu þekkingu á hverjum tíma. Öflugar
grunnrannsóknir á náttúru svæðisins eru því mikilvægar, ásamt öðrum, sértækari rannsóknum t.d. á
ábyrgðartegundum. Á Breiðamerkursandi gefast einstök tækifæri til rannsókna og vöktunar, ekki síst á sviði
stöðugrar þróunar lands og lífs. Fyrstu hugmyndir ráðgjafa vegna rannsókna og vöktunar á sviði náttúrufars
á Breiðamerkursandi eru settar fram í töflu 4.
Tafla 4. Rannsóknir og vöktun á Breiðamerkursandi.

Staður/eining

Athugasemdir

Vistkerfi/lífríki Jökulsárlóns

Grunnrannsóknir vantar að mestu.

Framvinda lífs í Skúmey

Áframhaldandi grunnrannsóknir.

Veiðiþol og veiðiálag á fiska

Rannsóknir, ásamt vöktun veiðisvæða.

Lúpína og skógarkerfill

Vöktun.

Fuglastofnar

Vöktun: skúmur, kría, helsingi.

Refir

Vöktun.

Selir

Vöktun (fjöldi kópa, fjöldi í Jökulsárlóni).

Jöklabreytingar (hop)

Vöktun.

Jökullón

Vöktun.

Grasbítar

Vakta áhrif beitar
hryggleysingjar).

Þörungar og gerlar (lindir, lón, jöklar)

Grunnrannsóknir vantar að mestu.

Gróðurframvinda

Grunnrannsóknir vantar að mestu.

Landnám birkis

Vöktun.

Landnám lífs á jökulskerjum/nýju landi
(skordýr)

Áframhaldandi grunnrannsóknir.

Fléttur

Grunnrannsóknir vantar að mestu.
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(kindur,

hreindýr,

fuglar,

7 Menningarminjar
7.1 Yfirlit
Saga byggðar, ferða og annarra athafna fólks á Breiðamerkursandi einkennist af sterkri tengingu við
nálægðina við jökla, jökulvötn og sanda er óvíða meiri á landinu. Föst búseta á Breiðamerkursandi heyrir nú
sögunni til. Fremur lítið hefur varðveist af áþreifanlegum menningarminjum en sagnir og örnefni geyma
nokkurn arf. Minjar um jöklamælingar og –rannsóknir frá ólíkum tíma hafa ákveðna sérstöðu.
Skráning á menningarminjum í Sveitarfélaginu Hornafriði stendur yfir auk þess sem unnið er að skráningu
fornra býla í samstarfi við Þórbergssetur. Minjakönnun var gerð á framkvæmdareitum vegna vinnu við
deiliskipulag við Jökulsárlón líkt og kveðið er á um í lögum (Sigríður Guðný Björgvinsdóttir, 2019). Verndun
menningarminja er meðal helstu markmiða Vatnajökulsþjóðgarðs. Fræðsla, rannsóknir og efling þekkingar
innan þjóðgarðsins tekur einnig til menningarminja.
Fornminjar njóta friðunar nema Minjastofnun Íslands tiltaki annnað. Friðaðar minjar hafa helgunarlínu sem
nemur 15 m vegna friðaðra minja en 100 m vegna friðlýstra minja. Samkvæmt 3. grein laga um
menningarminjar (nr. 80/2012, 3. gr.) eru fornminjar:
„…annars vegar forngripir og hins vegar fornleifar. Forngripir eru lausamunir 100 ára og eldri sem menn
hafa notað eða mannaverk eru á og fundist hafa í eða á jörðu eða jökli, í vatni eða sjó. Skip og bátar frá því
fyrir 1950 teljast til forngripa. Til forngripa teljast einnig leifar af líkömum manna og hræjum dýra sem
finnast í fornleifum, svo sem fornum haugum, dysjum og leiðum. Fornleifar teljast hvers kyns
mannvistarleifar, á landi, í jörðu, í jökli, sjó eða vatni, sem menn hafa gert eða mannaverk eru á og eru 100
ára og eldri…“.
Innan marka Vatnajökulsþjóðgarðs á Breiðamerkursandi eru engar friðlýstar fornleifar en Hrollaugshaugur
er mjög nálægt austurmörkum svæðisins. Fornleifar, 100 ára og eldri, eru sjálfkrafa friðaðar nema annað sé
ákveðið af Minjastofnun Íslands. Eyðibýlið við Fell er friðað í þessum skilningi, þó svo að það hafi enn ekki
verið friðlýst formlega.
Á Hala í Suðursveit opnaði árið 2006 menningarsetrið Þórbergssetur, tileinkað minningu Þórbergs
Þórðarsonar rithöfundar. Í Þórbergssetri eru sýningar um ævi og störf Þórbergs og sögu Suðursveitar. Þar
er unnið fjölbreytt fræðastarf og haldnir viðburðir sem tengjast viðfangsefni setursins. Merktar hafa verið
tvær gönguleiðir með fræðsluskiltum í nágrenni Hala og leiðirnar kallaðar Söguferðir í Suðursveit
(Þórbergssetur, 2014). Á vef Þórbergsseturs er að finna fjölbreyttan fróðleik um rithöfundinn og
nærumhverfi hans. Eitt meginhlutverk setursins er að safna saman og miðla þekkingu um mannlíf og sögu
svæðisins (Þorbjörg Arnórsdóttir, 2006).

7.2 Búsetuminjar
Saga búsetu á Breiðamerkursandi er löng en þar var búið allt frá landnámi og fram yfir miðja 19. öld, að talið
er. Lýsingar á svæðinu til forna gefa til kynna að byggð hafi verið blómleg. Farið er yfir sögu byggðar á
Breiðamerkursandi í minjakönnun vegna deiliskipulags við Jökulsárlón (Sigríður Guðný Björgvinsdóttir,
2019, 4) og segir þar:
Breiðamerkursandur er í landnámi Hrollaugs Rögnvaldssonar er nam land frá Horni að Kvíá og gaf
Þórði Illuga land milli Jökulsár og Kvíár. Þórður bjó undir Felli við Breiðá, en bær hans er talinn hafa
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verið Fjall við Bæjarsker í Breiðamerkurfjalli. Sandurinn er kenndur við bæinn Breiðá eða Breiðármörk
sem talinn var höfuðból á söguöld og kemur fyrir í Landnámu og Njálu. Búsetusögu Fjalls (Fells) og
Breiðár (Breiðármörk) lauk undir lok 17. aldar vegna framgangs Breiðamerkurjökuls á þeim tíma.
Samkvæmt Brennu-Njálssögu var Breiðá (síðar Breiðármörk) bær Kára Sölmundarsonar en staðsetning
bæjarins er óþekkt. Af örnefnum má ráða að byggð hafi verið sunnan Breiðárlóns og ein tilgáta er að Breiðá
hafi staðið á því svæði.
Þekktar eru tóftir við Fellsfjall þar sem bærinn Fell stóð ásamt hjáleigum. Töluverð byggð var á þessum
slóðum. Í Felli var kirkja, svonefnd hálfkirkja samkvæmt Gíslamáldaga frá 1576 (Þorsteinn Guðmundsson,
1972). Með auknum ágangi vatna og framskriði jökuls lagðist byggð af í Felli og hjáleigunum fjórum. Talið
er að hlaup í Veðurá árið 1869 hafi markað enda á búsetu við Fellsfjall. Breytingar á loftslagi á þessum tíma
eru taldar hafa haft mikil áhrif á möguleika til búsetu á Breiðamerkursandi, einkum á jörðum næst jöklum
og jökulvötnum. Þá er einnig talið að öskufall vegna goss í Öræfajökli árið 1362 hafi gengið nærri byggðinni,
bæði austan og vestan Breiðamerkurjökuls.
Eftirfarandi bæja innan marka friðlýsta svæðisins á Breiðamerkursandi er getið í greinargerðum Arnþórs
Gunnarssonar (2009), Fjölnis Torfasonar (2005) og Stefáns Einarssonar (1961):


Fjall (ef til vill sami bær og Breiðamörk)



Breiðamörk



Staður



Breiðá



Fell, vestasti bær í Suðursveit, höfuðból og sýslumannssetur. Eyðibýli.



Antasel, hjáleiga í landi Fells.



Brennhólar, hjáleiga í landi Fells.



Borgarhóll, hjáleiga í landi Fells.



Bakki, hjáleiga í landi Fells.

Allar tóftir í Fellslandi hafa verið mældar upp og hnitsettar. Minjar í fjallendi við Fell eru minna þekktar.
Staðsetning hjáleiga við Fell eru óstaðfestar, að Bakka frátöldum. Tóftir í Hrollaugshólum hafa verið mældar
upp og hnitsettar.

7.3 Minjar um landbúnað og sjósókn
Víða á Suðausturlandi má finna minjar tengdar sjósókn, til dæmis leifar gamalla verbúða og nausta og jafnvel
báta. Innan friðlýsta svæðisins á Breiðamerkursandi eru engar slíkar minjar þekktar enda ströndin á þessum
slóðum líklega ekki talin fýsileg til útræðis. Sagnir herma að stöku sinnum hafi verið róið frá Stemmukrókum,
við fyrrum útfall Stemmu: „Í Stemmukrókum var útræði; þar sést móta fyrir nausti tveggja báta“ (Stefán
Einarsson, 1961).
Skipbrotsmannaskýli (neyðarskýli Slysavarnarfélags Íslands) stóð austan Jökulsár, byggt árið 1948 og rifið
árið 1985 (Sigríður Guðný Björgvinsdóttir, 2019).
Minjar um ástundun landbúnaðar fyrr á tímum eru einhverjar á Breiðamerkursandi. Við Fell er þekktur hellir
sem á 19. öld gegndi hlutverki sauðahúss og kallaður er Fellsskjól eða Skjól. Leifar sauðahúsanna sjást enn,
meðal annars þil úr heygeymslu (Stefán Einarsson, 1961). Norðan Nýgræðukvíslar er grjóthleðsla, aldur
hennar og hlutverk eru óþekkt en líklegt talið að þarna hafi verið rétt eða aðhald (Sigríður Guðný
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Björgvinsdóttir, 2019). Hugsanlega má finna ummerki um réttir eða krór víðar á Breiðamerkursandi, til
dæmis í Hrossadal. Frásagnir eru til um sel á svæðinu.
Öllu nýrri er Nýræktin sem Arnþór Gunnarsson (2009) telur til menningarminja á svæðinu en um er að ræða
tún austast á Breiðamerkursandi sem er að hluta til innan friðlýsta svæðisins. Um 1960 hófst ræktun túna á
söndum og aurum og þessi verkefni gjarnan kölluð sandrækt eða nýrækt (Arnþór Gunnarsson, 2009).

7.4 Samgönguminjar
Aðstæður á Suðausturlandi hafa tekið miklum breytingum síðan um miðja 20. öld: „Samgöngur og
búsetuskilyrði hafa breyst með slíkum ógnarhraða að segja má að íbúar svæðisins hafi stigið frá fornöld yfir
í tækniveröld nútímans á hálfri öld“ (Þorbjörg Arnórsdóttir, 2006). Lítið hefur varðveist af áþreifanlegum
minjum um ferðir um Breiðamerkursand en saga samgangna á svæðinu er merkileg. Margar sagnir hafa
varðveist um samgöngur á svæðinu, ýmist skráðar eða geymdar í örnefnum eða munnmælum. Þar sem
svæðið var svo lengi illt yfirferðar, allt þar til Jökulsá var brúuð árið 1967, er mikið til af frásögnum og
ljósmyndum sem lýsa samgöngum og leiðöngrum.
Þekkt er staðsetning tveggja sæluhúsa sem stóðu á Breiðamerkursandi. Sæluhús var reist árið 1911 rétt
austan við Nýgræðukvíslar. Húsið var rifið árið 1926 og nýtt hús reist í staðinn, nokkru austar og stóð það til
ársins 1970. Hælar með upplýsingum um húsin eru nú á þeim stöðum sem byggingarnar stóðu. Húsin hafa
gengið undir nafninu Nýgræðuhús (Sigríður Guðný Björgvinsdóttir, 2019).
Samgöngur á Breiðamerkursandi kröfðust löngum ferða yfir sprunginn og varasaman jökul eða síbreytileg
jökulvötn, straumhörð og vatnsmikil. Áður en byrjað var að fylgja fólki yfir jökulinn í stað þess að ríða Jökulsá
var talið að um 20 manns hefðu drukknað á ferðum sínum yfir ána (Þorleifur Jónsson, 1950). Síðasta ferð
fólks með hesta yfir jökulinn sem vitað er um var farin sumarið 1950 (Þorbjörg Arnórsdóttir, 2006). Kallað
var að „fara á undirvarpi“ þegar farið var yfir jökul við útfall Jökulsár á Breiðamerkursandi (orðasambandið
einnig notað við sambærilegar aðstæður við Skeiðará) (Arnþór Gunnarsson, 2009). Jökulsá á
Breiðamerkursandi var með verstu farartálmum á landinu einkum vegna mikils vatnsmagns, straumhörku,
kulda og klakaburðar. Á stuttri ánni gat verið erfitt að finna gott brot (Flosi Björnsson, 1993). Af gömlum
sögnum og öðrum heimildum má ráða að mjög breytilegt hafi verið hversu mikil samskipti og samgöngur
voru milli nágrannahéraðanna sitt hvoru megin á Breiðamerkursandi. Bendir það til þess að aðstæður til
ferða hafi verið mjög misjafnar eftir því hvaða tíma litið er til (Fjölnir Torfason, 2005).
Ekki er vitað um afdrif bifreiða og báta sem fluttu fólk og vörur yfir Jökulsárlón áður en brúin kom til
sögunnar. Jöklastikan er hugvitsamleg uppfinning Sigurðar Ingimundarsonar (1829-1891) frá Kvískerjum.
Um árabil fylgdi Sigurður fólki yfir Breiðamerkurjökul og hannaði jöklastikuna til að auðvelda leiðangra um
jökulinn. Stikurnar voru í notkun lengi eftir hans dag eða allt fram undir miðja tuttugustu öld. Engin þessara
upprunalegu tréstika hefur varðveist og aðeins eru til eftirgerðir. Stikan hefur þrjá arma svo hvernig sem
hún veltur eða fýkur um, er alltaf einn armur hennar upp í loft (Jöklastika, 2013).
Varðveist hafa sögur af svaðilförum við að bjarga fé í fjalllendi og erfiðar ferðir yfir jökul og ár. Frægust
þessara frásagna er eflaust sagan um Sigurð Björnsson frá Kvískerjum sem í nóvember 1936 lenti í snjóflóði
í Breiðamerkurfjalli og sat fastur í jökulgeil í rúman sólarhring. Í geilinni lá Sigurður með höfuðið niður á við
og söng sálma. Páll bróðir hans rann á hljóðið og bjargaðist Sigurður giftusamlega úr geilinni.
Afla þarf upplýsinga um gamla þjóðleið um Breiðamerkursand og kortleggja eða hnitsetja ef mögulegt er.
Sama á við um vöð á svæðinu. Staðsetning neyðarskýlis og slysavarnarskýlis er þekkt.
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Mynd 11. Jöklastika. Ljósm.: Menningarmiðstöð Hornafjarðar.

7.5 Saga jöklamælinga
Kláfferju var fyrst komið fyrir á bökkum Breiðár árið 1973, en það var Helgi Björnsson á Kvískerjum sem
smíðaði hana. Upphafleg ástæða þess var eftirlit með rannsóknarstöð erlends jarðfræðings en kláfurinn
hefur einnig létt undir með bændum sem hafa fé í Breiðamerkurfjalli (Stjórnarráð Íslands, á. á.). Kláfinn tók
af í vatnavöxtum árið 2002. Núverandi kláfur er því endurgerður og var það m.a. gert fyrir styrk sem fékkst
úr Kvískerjasjóði árið 2008.
Ummerki um land- og jöklamælingar á ólíkum tímum, svo sem vörður og þríhyrningamerki, er að finna á
Breiðamerkursandi. Staðsetning þessara minja er í vissum tilfellum þekkt. Margar þeirra hafa jafnvel verið
hnitsettar m.a. til þess að vernda stöðu þeirra. Mælingavörðurnar eru flokkaðar sem menningarminjar
samkvæmt skilgreiningu Minjastofnunar.
Jöklarannsóknafélag Íslands (JÖRFÍ) er með starfsemi á Breiðamerkursandi og þar stendur einn af skálum
félagsins, Breiðá. Árið 1951 voru tveir fyrstu skálar félagsins reistir, annars vegar á Breiðamerkursandi og
hins vegar í Esjufjöllum. Skálinn Breiðá er braggi sem rúmar sex manns, auk bílageymslu
(Jöklarannsóknafélag Íslands, á. á.; Evans, 2009).
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Mynd 12. Þekktar menningarminjar á Breiðamerkursandi. Litaðar línur sýna stöðu jökuljaðarins á vissum árum
frá 1890.

7.6 Sagnir og örnefni
Ákveðin örnefni á Breiðamerkursandi eru tengd atburðum og geyma þannig sagnir tengdar umhverfinu.
Landnámsmaðurinn Hrollaugur Rögnvaldsson, sem nam land frá Horni til Kvíár, er sagður hafa verið heygður
þar sem heitir Hrollaugshaugur á austanverðum Breiðamerkursandi. Eftir miðja 19. öld raskaði Veðurá
haugnum í miklu hlaupi, mögulega árið 1868 (Arnþór Gunnarsson, 2009). Við Hálfdánaröldu, austan
Breiðárlóns, er ungur maður úr Suðursveit, Hálfdán að nafni, sagður hafa drukknað við ungaveiðar í kringum
árið 1800 (Jöklarannsóknafélag Íslands, 1951). Varðveist hafa örnefni við Fell sem vísa til nýtingar á svæðinu
áður fyrr, svo sem Húðarhóll þar sem skinn voru spýtt og Fiskagirðing þar sem fiskur var hertur (Stefán
Einarsson, 1961).
Af þjóðsögum á Breiðamerkursandi er helst að nefna sögur af dularfullum atburðum, svo sem samskiptum
fólks við huldufólk og drauga. Sögusvið sagnanna er gjarnan í nálægð við Fell eða Kvísker. Þá kom Jökulsá á
Breiðamerkursandi fram í Krukksspá, sem kennd er við Jón Krukk, þar sem því var spáð að 18 manns færust
í ánni.
Sagnir herma að villifé hafi gengið í Esjufjöllum og Mávabyggðum og að útilegumenn hafi einnig hafst við á
sömu jökulskerjum og víðar á jöklinum.
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7.7 Menningarminjar á Breiðamerkursandi
Tafla 5. Menningarminjar á Breiðamerkursandi.
Staður/eining

Athugasemdir

Tillaga að úrlausn

Framtíð

Fell – eyðibýli

Nokkrar rústir, ekki friðlýstar
fornleifar.

Áningarstaður,
góður
vegur að bílastæði, fræðsla
um menningarminjar.

Skoða möguleika á
formlegri friðlýsingu.

Hrolllaugshaugur

Staðsetning óþekkt, friðlýst hjá
Minjastofnun.

Aldur um 800-1000 e.Kr., í
farvegi Fellsár. Útbúa
fræðsluefni.

Er sennilega
þjóðgarðs.

Breiðármörk

Staðsetning óþekkt, athuga aðra
nafngreinda bæi.

Útbúa fræðsluefni um sögu
byggðar
á
Breiðamerkursandi.

Ferðaleiðir
yfir
jökul, póstferðir

Mikil saga, hluti af menningu
svæðisins.

Útbúa fræðsluefni
ferðaleiðir.

Vörður
vegna
jöklamælinga

Fjöldi minja, sjá kort. Sumar
hnitsettar.

Merkja
allar
þekktar
vörður, skrá söguna og
fræða um hana.

utan

um

Ekki ráðlegt að gera
göngustíga,
vegna
hættu á skemmdum á
minjunum.

7.8 Rannsóknir og vöktun: Fornleifaskráning
Unnið er að skráningu og hnitsetningu fornra býla á Breiðamerkursandi. Lögð er áhersla á að fullgild
fornleifaskráning verði unnin á Breiðamerkursandi og allar þekktar minjar hnitsettar. Með slíkri úttekt
fengist aukin vitneskja um menningarminjar á svæðinu og grunnur að verndun þeirra. Reglulegt eftirlit þarf
að hafa með menningarminjum á svæðinu til að vakta ástand þeirra.
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8 Öryggismál þjóðgarðsgesta
Margt getur haft áhrif á öryggi gesta á Breiðamerkursandi, meðal annars síkvikir ferlar landmótunar og
umferð á svæðinu. Veður á þessum slóðum getur tekið mjög snöggum breytingum. Við jökullón stafar hætta
af ísköldu og djúpu vatninu, ásamt hreyfingum jakanna. Við jaðar jökulsins verður reglulega hrun sem getur
meðal annars valdið miklum og snörpum öldugangi í lónunum. Í grennd við jökla geta einnig leynst kviksyndi.
Ferðir á jökul og í íshella krefjast þekkingar og viðeigandi búnaðar. Úthafsaldan við strendur
Breiðamerkursands er einnig varasöm og brim getur verið mikið. Margþætt áhrif hnattrænna
loftslagsbreytinga, meðal annars á veðurfar og landmótun jökla, munu setja mark sitt á öryggismál á
Breiðamerkursandi á komandi árum.
Vatnajökulsþjóðgarður hefur unnið Forvarna- og viðbragðsáætlanir fyrir ólík svæði, meðal annars fyrir
Breiðamerkursand, Hornafjarðarjökla og Höfn (Helga Árnadóttir og Steinunn Hödd Harðardóttir, 2018).
Áætlunin nær til bæði starfsfólks og gesta og markmið hennar einkum þríþætt (sjá bls. 3 í áætluninni):
• Að draga úr líkum á slysum og óhöppum starfsmanna og gesta.
• Að bregðast rétt við slysum.
• Að undirbúa starfsmenn í viðbrögðum.
Í áætluninni er farið yfir hvernig draga má úr líkum á slysum með forvörnum sem felast í skipulegri greiningu
og mati á hættum og aðgerðum í samræmi við það. Lögð er áhersla á góða þekkingu og þjálfun starfsfólks
þjóðgarðsins, meðal annars með æfingum. Einnig er farið yfir verklag vegna skráninga slysa og samskipti við
viðbragðsaðila. Gátlistar fylgja Forvarna- og viðbragðsáætluninni.
Skotveiðar
Gott skipulag þarf að vera á skotveiði innan þjóðgarðsins og samvinna milli veiðimanna, veiðileiðsögumanna
og þjóðgarðsstarfsfólks til að tryggja öryggi allra sem sækja garðinn heim. Hreindýraveiðar skulu vera
samkvæmt gildandi lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (nr. 64/1999)
og reglugerð um stjórn hreindýraveiða (nr. 486/2003). Fuglaveiðar skulu vera samkvæmt gildandi lögum
um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (nr. 64/1999).
Öryggi í íshella- og jöklaferðum
Ferðir um jökla og nágrenni þeirra eru ekki hættulausar. Jöklar og nærumhverfi þeirra eru í stöðugri þróun
og því mikilvægt að gæta fyllsta öryggis þegar farið er um slík svæði. Ábyrg fararstjórn leiðsögumanna er
grundvallarþáttur í öryggismálum gesta í skipulögðum ferðum á og við jökla.
Ferðamennska í tengslum við náttúrulega íshella í Breiðamerkurjökli hefur aukist mjög á undanförnum
árum (Þorvarður Árnason og Johannes Welling, 2019). Fjöldatakmarkanir munu gilda vegna ferða um
íshellasvæði á Breiðamerkursandi til að tryggja öryggi og upplifun gesta. Um fjöldatakmarkanir er fjallað í
Atvinnustefnu Vatnajökulsþjóðgarðs samanber reglugerð 300/2020. Stjórn þjóðgarðsins hefur að jafnaði
frumkvæði að því að skilgreina starfsemi og þjónustu á þjónustusvæðum og takmarkanir sem þarf að setja,
t.d. varðandi umfang og yfirbragð mannvirkja, umgengni, umferð og aðgengi.
Unnið hefur verið að þróun verklags um áhættumat íshella í Vatnajökulsþjóðgarði þar sem helstu hættum í
íshellaferðum er lýst á þessa leið (Magnús Tumi Guðmundsson og Finnur Pálsson, 2017, 3):
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Hætta getur verið á hruni úr ísþakinu, vatnsrennsli eftir þeim getur einnig valdið hættu eða gert þá
með öllu ófæra. Þá geta brunnar og sprungur ofan þeirra fyllst af snjó og krapa og náð síðan
skyndilegri framrás inn í hellinn með því sem helst líkist krapahlaupi.
Að auki getur hætta skapast við fall og vegna súrefnisskorts eða annarrar skerðingar á loftgæðum. Hættur
af völdum ólíkra þátta eru mismiklar eftir aðstæðum hverju sinni, til dæmis hvar í íshellinum fólk er og
hvernig veðurfari er háttað.
Lagt er til að mat á áhættu við ferðir í íshella í Vatnajökulsþjóðgarði taki til eftirfarandi þátta (Magnús Tumi
Guðmundsson og Finnur Pálsson, 2017, 8):
Veður og aðstæður utan hellis:







Lofthiti
Vindstyrkur
Vindátt
Aðkoma að hellinum
Lón í jökli

Aðstæður í helli – gera þarf áhættumat fyrir hvern helli fyrir sig:








Hellismunni
Leið inn í hellinn
Stærð og vatnsrennsli
Grýlukerti
Brunnar
Jökull

Auk Forvarna- og viðbragðsáætlunar Vatnajökulsþjóðgarðs fyrir svæðið og aðferða við mat á áhættu vegna
íshella gilda einnig á svæðinu áætlanir almannavarna, svo sem vegna náttúruvár og hópslysa. Veðurstofa
Íslands gefur út viðvaranir vegna veðurs á Breiðamerkursandi, líkt og annars staðar á landinu.
Aðgengi viðbragðsaðila þarf að kortleggja og skoða nánar í tengslum við stýringu einstakra undirsvæða
(zones), meðal annars út frá umfangi starfsemi og ástandi vega.
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9 Vegakerfi og aðkoma
9.1 Yfirlit
Á Breiðamerkursandi eru áskoranir vegna samgangna nokkuð margvíslegar. Utanvegaakstur á svæðinu
hefur verið umtalsverður, meðal annars á viðkvæmum svæðum sem nýlega eru komin undan jökli. Umferð
vélknúinna ökutækja á svæðinu getur haft í för með sér neikvæðar afleiðingar bæði fyrir náttúruna og
upplifun og öryggi gesti. Því er mikilvægt að umferð sé stýrt með skýrum og áhrifaríkum hætti.
Aðgengi að einstökum stöðum á Breiðamerkursandi er afar mismunandi. Aðstæður eru þó með þeim hætti
að á heildina litið er Breiðamerkursandur aðgengilegur allt árið. Á svæðinu eru vegir og slóðar af ólíku tagi,
allt frá þjóðvegi 1 til slóða sem troðist hafa án alls skipulags.
Breytingar á jökulvötnum geta kallað eftir nýjum úrlausnum vegna samgangna og er tilfærsla Stemmu árið
1990 dæmi um slíkt. Vatnsfallið Stemma hvarf þá úr farvegi sínum svo eftir stóð brúin á þurru. Rof af völdum
hafsins og stækkun Jökulsárlóns sækja að núverandi vegstæði þjóðvegar 1. Þjóðvegur 1 er lagður bundnu
slitlagi á Breiðamerkursandi og um helmingur brúa er tvíbreiður. Unnið er að breikkun brúnna yfir Kvíá og
Fellsá.
Vegamál á Breiðamerkursandi þurfa að vera skipulögð og unnin í góðu samstarfi við Vegagerðina. Náin
samvinna við viðbragðsaðila er einnig nauðsynleg.

9.2 Vegir og slóðar
Mynd 10 sýnir vegi á Breiðamerkursandi ásamt fyrirhuguðum bílastæðum. Í töflu 6.eru skráðir vegir og
slóðar ásamt athugasemdum og tillögum að úrlausnum, framtíðarsýn og vegflokkun.
Tafla 6. Vegir og slóðar á Breiðamerkursandi.
Staður/eining

Athugasemdir

Tillaga að úrlausn

Framtíð

Flokkur

Stofnvegur
1 Þjóðvegur

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

Aðrir vegir

Athugasemdir

Tillaga að úrlausn

Að þjónustumiðstöð við
Fjallsárlón.

Deiliskipulagt.

Óbreytt.

Að skálanum Breiðá.

Hliðarslóði
námuvegi.

Að grjótnámu við Breiðá,
leið að Breiðamerkurjökli.

Notaður vegna grjótnáms Breiðá. Bílastæði
ferðaþjónustuaðila er
við þjóðveg og einnig
við vegmót að grjótnámu og slóð að
Breiðamerkurjökli.

út

frá

Framtíð

Flokkur
Greiðfær,
bundið slitlag.

Óbreytt.

Loka slóða ef skálinn
verður fjarlægður.

Greiðfær.

Vegurinn verði framlengdur svo aðgengi
að jökli sé tryggt.
Skoða legu eldri
vegar með tilliti til
landslags, jarðminja
og dauðíss.

Malbikaður
(vegna
umferðaþunga).
Endurbæta bílastæði
við vegmót námuvegar og jöklaslóðar.
Útbúa bílastæði þar
sem grjótgeymslan er
núna.

Greiðfær að
Breiðá. Þaðan
F3.
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Staður/eining

Athugasemdir

Tillaga að úrlausn

Framtíð

Flokkur

Slóði að fjárrétt.

Tengist beit.

Óbreytt.

Greiðfær.

Vegur að nýju bílaplani
vestan við jökulöldu

Kemur í staðinn fyrir
núverandi
bílaplan
vestan brúar.

Sjá deiliskipulag fyrir
Jökulsárlón.

Greiðfær,
bundið slitlag.

Vegur að bílaplani við
Vestri Fellsfjöru

Nýlega breytt.

Óbreytt.

Greiðfær,
bundið slitlag.

Vegur að bílaplani við
Eystri Fellsfjöru

Nýlega breytt.

Óbreytt.

Greiðfær,
bundið slitlag.

Vegur að þjónustumiðstöð
við Jökulsárlón

Breytist við breytingar á
deiliskipulagi.

Sjá deiliskipulag fyrir
Jökulsárlón.

Greiðfær,
bundið slitlag.

Slóði að
Stemmu

Línuslóði.
notkun.

Óbreytt.

Athuga gerð bílaplans

Greiðfær.

Mikil notkun.

Ganga betur frá lokun
við bílaplan.

Endurbæta bílaplan.

Greiðfær.

Einhver notkun.

Gera bílastæði.

Útbúa gönguleiðir frá
bílastæði niður í fjöru.

Greiðfær.

Tengist veiði í Stemmuvötnum.

Bílaplan fyrir útivistarsvæði við Stemmuvötn. Lokað þaðan
fyrir eindrifsbíla.

Greiðfær.

Slóði liggur alveg niður
að vatni.

Loka slóða ofan við
brekkuna.

Greiðfær.

Slóði inn í Þröng

Notaður
vegna
jöklaferðaþjónustu,
útivistar.

Vegurinn verði tvískiptur; annars vegar
greiðfær vegur að
útsýnisstað,
hins
vegar slóði þaðan inn
að núverandi bílastæði.

Heimilt verði að lengja
slóðann í samráði
þjóðgarðsins
og
sérfræðinga. Útbúa
þarf nýtt bílaplan við
útsýnis-stað.

Torfær
jökli.

Eystri slóði að bæjarrústum
við Fell.

Liggur að bæjarrústum.

Endurbæta slóða.

Setja upp fræðsluskilti.
Útbúa gönguleiðir út
frá bílaplani.

Greiðfær.

Slóði að Mjósundaá

Notaður
vegna
smölunar og útivistar.

Útbúa gönguleið út frá
bílaplani.

Greiðfær.

fjöru

vestan

Slóði að bílaplani
Stemmu
(norðan
hringveg)
Slóði að
Stemmu

fjöru

við
við

austan

Slóði að Brennhólaöldu

Eystri Fiskivatnaslóð
Stemmuvötnum

að

Einhver

Gera bílaplan.

Lokaður við Mjósundaá, gera bílaplan
þar.

næst

Á víðernum í Stemmuhólma hefur verið tímabundið akstursbann eins og fram kemur í kafla 5.2. Gert er ráð
fyrir að það akstursbann verði áfram í gildi.
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Akstur utan vega við sérstakar aðstæður
Vegna aksturs utan vega sem kann að vera nauðsynlegur vegna sérstakra aðstæðna, til dæmis
mannvirkjagerðar, rannsókna og björgunaraðgerða, gilda ákvæði í stjórnunar- og verndaráætlun
Vatnajökulsþjóðgarðs (2013, 97-98; sjá einnig 17. grein reglugerðar nr. 300/2020). Á Breiðamerkursandi
geta aðstæður kallað á utanvegaakstur vegna heftingar landbrots, línulagna, lagningu veitukerfa, björgunarog löggæslustarfa, rannsókna, landmælinga og landbúnaðar. Slíkur akstur skal vera í samráði við
þjóðgarðsvörð og krefst bæði sérstakrar varkárni og viðeigandi búnaðar. Halda skal skrá yfir utanvegaakstur
vegna framangreindra starfa.
Um vetrarakstur segir í stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs (2013, 99): „Heimilt er að aka á
vélknúnum ökutækjum og vélsleðum utan vega innan þjóðgarðsins svo fremi sem jörð er snævi þakin og
frosin og þess gætt að ekki sé valdið skemmdum á vettvangi.“ Ákveðin svæði eru þó undanskilin frá
almennum heimildum til vetraraksturs og sérstakir skilmálar geta átt við á víðernum og svæðum með
sérstökum verndarákvæðum. Vetrarakstur er ekki heimill í Stemmuhólma.

9.3 Merkingar
Vegir og slóðar sem liggja að eða um Breiðamerkursand skulu merktir í samræmi við stefnu
Vatnajökulsþjóðgarðs um merkingar. Leiðir skulu þannig auðkenndar með skýrum hætti svo ljóst sé hvar
umferð er heimil. Á merkingum ættu einnig að koma fram helstu upplýsingar sem varða öryggi gesta, svo
sem hvers konar ökutækjum leiðin henti.

Mynd 13. Vegslóði inn Þröng. Veðurárlón t.v. Ljósm.: Náttúrustofa Suðausturlands/SG, 2020.
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9.4 Akstursleiðir á jökli
Heimilt er að fara um Vatnajökul á vélknúnum ökutækjum nema á svæðum sem merkt hafa verið til annarra
nota. Á Breiðamerkursandi er ein leið á jökul og er hún við vestanverðan Breiðamerkurjökul.

9.5 Rannsóknir og eftirlit
Þörf er fyrir eftirlit með umferð um vegi og í því skyni er mikilvægt að viðhalda núverandi bílateljurum og
bæta við eftir þörfum. Áætlun þarf að vinna um eftirlit með ástandi vega og slóða og meta mögulegar
skemmdir á þeim og umhverfi þeirra. Kanna þarf áhrif umferðar á upplifun ferðamanna og heimamanna.

Mynd 14. Vegslóði vestan við Jökulsárlón. Ljósm. :SG, 2020.
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10

Útivist og ferðaþjónusta
10.1 Yfirlit

Á fáeinum áratugum hefur Breiðamerkursandur farið frá því að vera eitt einangraðasta svæði landsins yfir í
að vera meðal þeirra fjölsóttustu. Talningar á fjölda ferðamanna sýna að Jökulsárlón er fjölsóttasti
áfangastaður Vatnajökulsþjóðgarðs (Gyða Þórhallsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2018) og með fjölsóttustu
stöðum á landsvísu (Oddný Þóra Óladóttir, 2018). Á undanförnum árum hefur hlutfall erlendra ferðamanna
sem koma að Jökulsárlóni hækkað, það er að segja stærri hluti gesta sem kemur til Íslands fer að Jökulsárlóni
(Rögnvaldur Guðmundsson, 2020).
Samkvæmt mælingum út frá bílateljurunum var fjöldi ferðamanna við Jökulsárlón mestur árið 2018 eða um
838.500 manns (Rögnvaldur Ólafsson, tölvupóstur dags. 14. janúar 2020). Fjöldinn var nokkuð minni árið
2018 eða um 816.500 manns. Áætlað er að árið 2019 hafi 40% erlendra ferðamanna á Íslandi farið að
Jökulsárlóni. Við bætast svo innlendir ferðamenn en samkvæmt rannsókn á fjölda ferðafólks var Jökulsárlón
sá staður innan Vatnajökulsþjóðgarðs og nærsvæða sem flestir Íslendingar ferðuðust til (Rögnvaldur
Guðmundsson, 2017).
Mikil aukning hefur orðið á umferð við Jökulsárlón utan háannatíma ferðaþjónustunnar á allra síðustu árum,
einkum vegna aukins framboðs og áhuga á ferðum í náttúrulega íshella (Þorvarður Árnason og Johannes
Welling, 2019). Þó enn komi langstærsti hluti ferðafólks yfir sumartímann (júní-ágúst) hefur heimsóknum
fjölgað mikið á öðrum árstímum (Rögnvaldur Guðmundsson, 2020).
Fjölbreytt útivist er stunduð á Breiðamerkursandi og svæðið hefur mikið gildi vegna afþreyingar heimafólks
og þeirra sem koma lengra að. Eitt af meginmarkmiðum Vatnajökulsþjóðgarðs er að gefa almenningi kost á
að kynnast og njóta náttúru svæðisins, menningar þess og sögu. Gildi Breiðamerkursands vegna útivistar er
ótvírætt fyrir almenning þar sem er að finna stórbrotna og fjölbreytta náttúru og sérstæða menningarsögu.

10.2 Þjónustusvæði
Á Breiðamerkursandi er þjónusta veitt annars vegar af Vatnajökulsþjóðgarði og hins vegar aðilum sem hafa
leyfi til reksturs á svæðinu. Öll þjónusta á Breiðamerkursandi skal mæta þörfum og væntingum gesta. Lögð
skal áhersla á öryggi og gæði; þjónustusvæði eiga að vera snyrtilega og þjónusta til fyrirmyndar í hvívetna.
Upplýsingar og fræðsla eru mikilvægur liður í þeirri grunnþjónustu sem veitt er á svæðinu. Umfram
grunnþjónustu ætti að ígrunda vel þá þjónustu sem veitt er á Breiðamerkursandi og halda slíkri starsemi
innan vel skilgreindra þjónustusvæða. Tillaga að þjónustusvæðum á Breiðamerkursandi er birt í töflu 7.

10.3 Útivist
Á Breiðamerkursandi er stunduð fjölbreytt útivist. Ástundun útivistar á svæðinu hefur farið vaxandi og
dreifst jafnar yfir árið. Á Breiðamerkursandi eru fjölmargir og ólíkir útivistarmöguleikar fyrir hendi og hefur
framboð á skipulögðum ævintýraferðum aukist, sérstaklega að vetrarlagi. Útivist á Breiðamerkursandi
stundar fólk bæði á eigin vegum og í gegnum þá möguleika sem ævintýrafyrirtæki bjóða (Þorvarður Árnason
og Johannes Welling, 2019).
Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu býður upp á nám í fjallamennsku, 60 eininga sérhæft nám ætlað
þeim sem vilja starfa við fjallamennsku og leiðsögn (Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu, á. á.).
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Tafla 7. Þjónustusvæði á Breiðamerkursandi.

Staður/eining

Athugasemdir

Tillaga að úrlausn

Framtíð

Fjallsárlón
–
þjónustumiðstöð

Deiliskipulag
í
gildi.
Samningur vegna nýtingar
gildir til ársloka 2027.

Áframhaldandi
göngustígagerð,
fræðsluskilti.

Jöklaskáli (Breiðá)

Sögulegt gildi, tengdur við
veg (aðgengi).

Gera úttekt á ástandi og
ákveða hvort hægt sé að
endurbæta.

Jökulsárlón
–
þjónustumiðstöð

Deiliskipulag samþykkt, núverandi mannvirki tímabundin. Samningur vegna
nýtingar í gildi til 2024.

Sjá deiliskipulag
Jökulsárlón.

Landvarðastöðvar

Engar til staðar nema við
Jökulsárlón.

Ekki þörf á mikill
aðstöðu, afdrep (útstöð)
nægir.

Með betri vegum styttist
tíminn á milli þjónustumiðstöðvar og jaðarsvæða.

Salerni

Salerni
eingöngu
við
Fjallsárlón og Jökulsárlón.

Ekki gert ráð fyrir nýjum
salernum á næstunni, sjá
þó deiliskipulag fyrir
Jökulsárlón.

Reikna ætti með salerni við
nýja útsýnisbílastæði í
Þröng þegar fram líða
stundir.
Einnig
kæmi
salerni á almenningsbílastæði við Breiðárlón.

Tjaldstæði/húsbílar

Tjöldun/gisting í gangi á
bílplönum
en
óhemil
samkvæmt stjórnunar- og
verndaráætlun
Vatnajökulsþjóðgarðs og lögreglusamþykkt nr. 955/2017.

Óbreytt meðan ekki er
hægt að hafa eftirlit.

Gisting á jaðarsvæðum,
aðallega austan megin.

Útvega fjármagn ef til
endurbóta kemur, til dæmis
með
stofnun
velunnarafélags.

fyrir

Tímabundin mannvirki
verða fjarlægð.

Tjöldun verði ekki leyfð né
næturdvöl húsbíla.

10.3.1 Almennt um útivist
Á Breiðamerkursandi er stunduð fjölbreytt útivist. Ástundun útivistar á svæðinu hefur farið vaxandi og
dreifst jafnar yfir árið. Á Breiðamerkursandi eru fjölmargir og ólíkir útivistarmöguleikar fyrir hendi og hefur
framboð á skipulögðum ævintýraferðum aukist, sérstaklega að vetrarlagi. Útivist á Breiðamerkursandi
stundar fólk bæði á eigin vegum og í gegnum þá möguleika sem ævintýrafyrirtæki bjóða (Þorvarður Árnason
og Johannes Welling, 2019).
Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu býður upp á nám í fjallamennsku, 60 eininga sérhæft nám ætlað
þeim sem vilja starfa við fjallamennsku og leiðsögn (Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu, á. á.).

Tafla 8. Útivistarsvæði á Breiðamerkursandi.
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Staður/eining

Athugasemdir

Tillaga að úrlausn

Framtíðarsýn

Breiðárlón

Umfang útivistar (siglinga)
ekki þekkt.

Óbreytt, ekki gert ráð fyrir
skipulögðum ferðum.

Kanna aðgengi vegna
siglinga útivistarfólks.

Nýgræðuvötn

Hefðbundið
heimamanna.

Óbreytt.
stangveiði.

Ætti hugsanlega að heyra
undir veiðifélagið.

Jöklaskáli (Breiðá)

Eitthvað um að fólk stoppi
(og jafnvel gisti).

Skoða
betur
út
frá
ástandsgreiningu skálans.

Athuga fræðslumöguleika.

Nýtt bílastæði vestan
við jökulöldu

Hefur ekki enn verið búið
til.

Sjá
deiliskipulag
Jökulsárlón.

fyrir

Tenging við gönguleiðina
Breiðármörk.

Fyrrum
bílastæði
vestan við brú, ofan
vegar

Búið að loka.

Óbreytt,
upphaf
Breiðármerkurgönguleiðar.

Athuga gönguleið með
tilliti til nýja bílaplansins.

Vestri Fellsfjara

Vinsæll áningarstaður, nýtt
bílastæði.

Sjá
deiliskipulag
Jökulsárlón.

Jökulsárlón

Siglingar einstaklinga á
óvélknúnum farartækjum
(kajak,
róðrabretti,
brimbretti).

Verði áfram leyft, fólk á eigin
ábyrgð.

Eystri Fellsfjara

Vinsæll áningarstaður, nýtt
bílastæði.

Sjá
deiliskipulag
Jökulsárlón.

Fjaran,
bílastæði
austan Stemmu

Umfang
þekkt.

Endurbæta
bílastæði.

Stemmuvötn

veiðisvæði

umferðar

ekki

Eingöngu

og

fyrir

Athuga hvort ferðir eigi að
vera tilkynningaskyldar til
þjóðgarðsins eða Safe
Travel.

fyrir

merkja

Athuga gerð gönguleiða út
frá bílaplani.

Hefðbundið
veiðisvæði
heimamanna. Aðgengi eftir
slóða.

Stofna veiðifélag sem sæi um
úthlutun veiðileyfa.

Kanna veiðiþol og vakta
ástand nytjastofna. Ákveða
hámarksfjölda
stanga,
netaveiði bönnuð.

Þröngin (innst)

Aðgengi að jökli, íshellum,
Jökulsárlóni austanverðu
og Veðurárdal.

Skoða þarf möguleika á
endurbótum á vegi og öðrum
innviðum.

Þverártindseggjar,
Veðurárdalsfjöll

Nýtt
til
útivistar
(fjallgöngur), aðgengi frá
Felli og Þröng.

Skoða möguleika á að efla
fjallgöngur og fjallamennsku.

Markmið vegna útivistar á Breiðamerkursandi eru eftirfarandi:
a. Að tryggja gestum aðstöðu og aðgengi til náttúruskoðunar án þess að náttúran beri skaða af.
b. Að hvetja til aukinnar útivistar og hreyfingar yfir vetrarmánuðina.
Sífellt hærra hlutfall gesta sem koma að Jökulsárlóni, kemur þangað utan háannar.
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c. Að útbúa og kynna leiðbeiningar og reglur um hreindýraveiðar, fisk- og fuglaveiðar, berja-, grasa- og
sveppatínslu.
d. Að fylgjast vel með þróun útivistar á svæðinu og móta leiðbeiningar og reglur um aðra útivist, en að
framan greinir, í samræmi við eftirspurn.

10.3.2 Gönguleiðir og fræðslustígar
Breiðamerkursandur er á margan hátt kjörið göngusvæði og þegar hafa verið merktar nokkrar gönguleiðir
og fræðslustígar, þar á meðal gönguleiðin Breiðármörk sem liggur milli Jökulsárlóns og Fjallsárlóns.
Tafla 9. Tillaga að gönguleiðum og fræðslustígum á Breiðamerkursandi.
Staður/eining

Athugasemdir

Tillaga að úrlausn

Hringleið við Fjallsárlón

Engin fræðsla enn

Útbúa fræðsluskilti.

Breiðármörk (gönguleið)

Fræðsluskilti, bæklingur til
staðar.

Óbreytt, en má fækka
stikum. Kynna þarf
gönguleiðina betur.

Jökulslóð við Jökulsárlón

Í vinnslu, sjá deiliskipulag.

Ljúka við.

Útsýnisleið
Jökulsárlóns

Mikill fjöldi
deiliskipulag.

Sjá

Fækka þarf stígum,
stýra betur umferð.

Mikið traðk á öldunni. Sjá
deiliskipulag.

Afmarka og laga stíg á
ölduna og eftir henni.

Fræðslustígur við austurbakka
Jökulsár

Í vinnslu. Sjá deiliskipulag.

Ljúka við.

Fræðslustígur eftir farvegum
Jökulsár

Skoða mögulega legu. Sjá
deiliskipulag.

Göngustígur meðfram Jökulsárlóni að Stemmuvötnum

Skoða mögulega legu,
tengja saman Jökulsárlón
og Stemmuvötn.

Gönguleið frá útsýnisstað í
Þröng að Stemmuvötnum

Skoða mögulega legu.

Gönguleið að brú yfir Veðurá

Ógreinileg, óstikuð, margir
stígar.

Stika og
gönguleið.

afmarka

Gönguleið að brú yfir Miðfellsá

Ógreinileg, óstikuð, margir
stígar.

Stika og
gönguleið.

afmarka

Gönguleið
útsýnisstað

Vegslóði.

Útbúa gönguleið.

á

vesturbakka

Útsýnisleið á jökulöldu
þjónustumiðstöð

frá

Felli

við

að

Gönguleiðir í Fellsfjalli/nágrenni

stíga.

Framtíðarsýn

Verði aðalgönguleið,
athuga tengingu við
nýtt bílastæði.

Skoða mögulega legu.

Auk fyrrgreindra gönguleiða og fræðslustíga væri æskilegt að skoða möguleika á framlengingu
gönguleiðarinnar Breiðármerkur til vesturs. Einnig væri áhugavert að skoða gerð gönguleiðar sem myndi
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liggja að eystri mörkum þjóðgarðsins og tengjast þar inn á gönguleið frá Felli og áfram til vesturs. Þessar
leiðir gætu þá orðið hluti af hinum fyrirhugaða Jöklastíg sem myndi liggja hringinn í kringum Vatnajökul
(Guðrún S. Sigurðardóttir, 2016). Uppbygging þeirrar slóðar kallar á samráð við landeigendur og
Sveitarfélagið Hornafjörð .
Gert er ráð fyrir að bæta við áningarstað hjá beygjunni á austanverðum sandinum þar sem gestir munu geta
komist niður í fjöruna. Útbúa þarf bílastæði og gönguleiðir.

Mynd 15. Útivistarsvæði á Breiðamerkursandi ásamt núverandi gönguleiðum og fræðslustígum.

10.3.3 Göngubrýr og kláfar
a. Kláfur yfir Breiðá
Kláfurinn er læstur og einkaaðilar hafa að honum lykil. Gert er ráð fyrir óbreyttu fyrirkomulagi vegna
kláfferjunnar; að áfram verði kláfurinn læstur og ekki nýttur vegna ferðaþjónustu.
b. Göngubrú yfir Veðurá
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Byggð af einkaaðilum, vegna ferðaþjónustu. Lagt er til að heimiluð verði tímabundin brúun, opin öllum.
Framtíðarsýn: Þjóðgarðurinn byggi nýja brú (tímabundna, fjarlægjanlega), tengist útivistaruppbyggingu.
Skoða möguleika á framtíðarbrú.
c. Göngubrú yfir Miðfellsá í mynni Veðurárdals
Byggð af einkaaðilum, vegna ferðaþjónustu. Heimila tímabundna brúun og brúin standi öllum opin til
notkunar. Þjóðgarðurinn byggi nýja (tímabundna) brú, tengist útivistaruppbyggingu og framtíðarsýn fyrir
Þröng.

10.3.4 Fræðslustaðir
Útivist á Breiðamerkursandi er kjörinn vettvangur til að fræðast um meðal annars náttúru, sögu og
menningu svæðisins. Auk fræðslustíga, samanber töflu 9, má stuðla að fræðandi heimsóknum með því að
bjóða upp á fræðslustaði og -skilti eins og lagt er til í töflu 10.
Tafla 10. Fræðslustaðir og -skilti.
Staður/eining

Athugasemdir

Tillaga að úrlausn

Vestara upplýsingatorg í
þjóðgarð, við Fjallsárlón

Nýtt mannvirki, finna
góðan og öruggan
stað.

Útbúa bílaplan og upplýsingaog fræðsluskilti.

Fjallsárlón,
þjónustumiðstöð

Engin
fræðsluskilti
sem stendur.

Athuga gerð fræðsluskilta.

á

Hluti
gönguleiðar,
útbúinn
af
Sveitarfélaginu.
Hornafirði.

Skiltin verði eign þjóðgarðsins,
athuga uppfærslu skilta.

Ekki gert ráð fyrir að fjölga
skiltum.

Skilti
Vegagerðarinnar
við Jökulsárlón

Gömul og illa farin,
upplýsingar að hluta
til úreltar.

Ræða við Vegagerðina um
uppfærslu skilta.

Endurskipulag fræðslu við
Jökulsárlón, sjá deiliskipulag.

Hrollaugshólar

Hvorki fræðsla né
upplýsingar
sem
stendur.

Verði ekki áningarstaður þegar
upplýsingatorgið
handan
þjóðvegarins er tilbúið.

Fell – eyðibýli

Hvorki fræðsla né
upplýsingar
sem
stendur.

Gera
áningarstað,
fræðsluskiltum
menningarminjar.

Eystra upplýsingatorg í
þjóðgarð, við upphaf
slóðar að Felli

Áningarstaður, vísir
að bílaplani. Skoða í
samhengi við skipulag
við Fell.

Stækka og afmarka bílaplan,
setja
upplýsingaog
fræðsluskilti.

Hrollaugshaugur

Er sennilega
þjóðgarðs.

Upplýsingar á fræðsluskilti við
eystra upplýsingatorg.

Fræðsluskilti
Breiðármörk

utan

Framtíðarsýn

með
um

Hugmyndir um endurgerð
bæjarins.

Auk þeirra fræðslustaða sem taldir eru upp hér að ofan er gert ráð fyrir fræðslustað við eystri bakka
Jökulsárlóns í tengslum við deiliskipulag svæðisins, mögulega kaldri gestastofu, sjá nánar í deiliskipulagi.
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Fræðsla um jöklavörður og –mælingar: Mikilvægt að vörðurnar verði ekki fyrir áreiti. Fræðslan fari fram í
þjónustumiðstöð við Jökulsárlón. Hugsanlega mætti reisa eina vörðu í sýningarskyni - til að sýna hvernig
vörðurnar litu út.

10.4 Aðgengi fatlaðra
Aðgengismál fatlaðra innan friðlýsta svæðisins á Breiðamerkursandi verði í samræmi við stjórnunar- og
verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs (2013, 105):
Nauðsynlegt er að tryggja gott aðgengi fatlaðra að þjónustu á helstu þjónustusvæðum og að valdar
gönguleiðir séu færar fötluðum, til dæmis í hjólastól. Upplýsingum um aðgengi fatlaðra verði miðlað
á greinargóðan hátt og í samræmi við viðurkennd flokkunarviðmið.

10.5 Ferðaþjónusta
Líkt og tölur um fjölda ferðamanna við Jökulsárlón (sjá kafla 10.1) gefa til kynna hefur ferðaþjónusta vaxið
hratt á Suðausturlandi. Þjónusta við ferðafólk í dreifbýli og þéttbýli hefur eflst; gistirýmum, veitingasölu- og
afþreyingarfyrirtækjum hefur fjölgað og aukins fjölbreytileika gætir í framboði á þjónustu. Innan friðlýsta
svæðisins er ekki boðið upp á gistingu af neinum toga. Veitingasala er við Jökulsárlón og Fjallsárlón. Á
Breiðamerkursandi hefur ævintýraferðaþjónusta verið í örum vexti, ekki síst að vetrarlagi.
Snjóbílaferðir á Vatnajökul hófust á
níunda áratug síðustu aldar og var þá
farið
upp
Breiðamerkurjökul
vestanverðan. Á svipuðum tíma hófust
siglingar með ferðafólk á Jökulsárlóni og
í kjölfarið komið upp aðstöðu til
móttöku á svæðinu. Á Fjallsárlóni
hófust skipulagðar siglingar með
ferðafólk árið 2013 og fjórum árum
síðar var aðstöðu tengdri rekstrinum
komið upp við lónið (Uppbygging við
Fjallsárlón, 4. maí, 2017). Á
undanförnum árum hefur fjöldi
ferðaþjónustufyrirtækja margfaldast
(Þorvarður Árnason og Johannes
Welling, 2019). Boðið er upp á
margskonar ferðir með leiðsögn, meðal
annars um íshella og fjalllendi
Breiðamerkursands, árið um kring.
Mynd 16. Ferðaþjónusta á Breiðamerkursandi.

Í 18. gr. reglugerðar nr. 300/2020 um Vatnajökulsþjóðgarð segir að ferðaþjónusta með aðstöðu innan
þjóðgarðsins skuli skipulögð á grundvelli sjálfbærrar ferðaþjónustu. Hugtakið „sjálfbær ferðaþjónusta“ er
skilgreind með eftirfarandi hætti í reglugerðinni (sjá 8. tölulið 4. greinar):
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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.
Aðilar sem eru með aðstöðu innan þjóðgarðsins á Breiðamerkursandi verða að standa skil á tilskildum
leyfum fyrir starfsemi sinni og hlíta einnig þeim reglum sem gilda í þjóðgarðinum. Einnig segir í reglugerð
(31. grein) að aðeins sú mannvirkjagerð sem gert er ráð fyrir í verndaráætlun sé heimil og geti sú
mannvirkjagerð verið bundin ákveðnum skilyrðum.
Í atvinnustefnu Vatnajökulsþjóðgarðs (Vatnajökulsþjóðgarður, 2019a) er fjallað ítarlega um ferðaþjónustu
innan þjóðgarðsins, sjá nánar í kafla 13.1 hér á eftir.
Skipulegar ferðir á hestum eða reiðhjólum hafa hingað til ekki verið í boði á Breiðamerkursandi og því eru
engar skilgreindar hesta- eða hjólaleiðir innan friðlýsta svæðisins. Ekki er gert ráð fyrir sérstökum hesta- /
hjólaleiðum innan friðlýsta svæðisins að svo komnu máli.
Tafla 11. Ferðaþjónusta á Breiðamerkursandi.
Staður/eining
Fjallsárlón

Athugasemdir

Tillaga að úrlausn

Framtíðarsýn

Veitingar og siglingar.

Óbreytt, sjá deiliskipulag og
samning við rekstraraðila.

Skilgreina þarf flugleiðir.

Ekki gert ráð fyrir þyrlupöllum innan friðlýsta
svæðisins.

Íshella- og jöklaferðir
vestan
Jökulsárlóns

Umfang og eðli ferða
breytilegt milli ára. Náttúrulegir hellar.

Skilgreina
aðgengi
og
mögulegar takmarkanir á
fjölda ferðamanna.

Skoða leyfisveitingar með
tilliti til atvinnustefnu.

Mávabyggðarönd

Snjósleðaferðir að vetrarlagi,
breytilegt milli ára.

Skilgreina aðgengi.

Skoða leyfisveitingar með
tilliti til atvinnustefnu.

Jökulsárlón

Veitingar og siglingar af
ýmsum toga.

Sjá deiliskipulag.

Fjöldi leyfa verði ákveðinn
og þau veitt með tilliti til.
atvinnustefnu.

Veðurá/Jökulsárlón

Svifnökkvar (vetrarferðir),
tilraunaleyfi til tveggja ára.

Tilraunaleyfi í gildi, ákvarða
fjarlægðamörk leyfilegra
siglinga.

Vakta áhrif út frá upplifun
ferðamanna.

Íshellar og jöklaferðir
austan
Jökulsárlóns

Umfang og eðli
breytilegt
milli
Gönguland.

ferða
ára.

Skilgreina
aðgengi
og
mögulegar takmarkarnir á
fjölda.

Skoða leyfisveitingar með
tilliti til
atvinnustefnu.
Skilgreina gönguleið.

Breiðamerkurjökull
austanverður

Jöklagöngur, íshellar sum
árin.

Skilgreina
aðgengi
og
mögulegar takmarkarnir á
fjölda.

Skoða
sem
hluta
útivistarsvæðis í Þrönginni.

Íshellir við Fauska

Óvíst um umfang núverandi
ferða.

Skilgreina
zone
(gönguferðamennska).

Skoða
sem
hluta
útivistarsvæðis í Þrönginni.

Útsýnisflug
þyrlu

með
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Mynd 17. ferðamenn við Jökulsárlón. Ljósm.: ÞÁ, 2017.

Mynd 18. Íshellar hafa mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Ljósm.: ÞÁ, 2018.
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10.6 Landtaka skipa og báta
Með friðlýsingu Breiðamerkursands nær Vatnajökulsþjóðgarður nú í fyrsta sinn í sjó fram. Þessi breyting
getur falið í sér ýmsar nýjar áskoranir fyrir þjóðgarðinn, þ.m.t. varðandi mögulegt aðgengi ferðamanna eða
annarra frá hafi, líkt og nokkur önnur friðlýst svæði á Íslandi hafa þurft að glíma við, sérstaklega þá varðandi
landtöku frá skemmtiferðaskipum.
Landtaka allra vélknúinna skipa og báta innan friðlýsta svæðisins á Breiðamerkursandi er óheimil.

10.7 Rannsóknir og vöktun á sviði útivistar og ferðaþjónustu
Þolmarkarannsókn var gerð við Jökulsárlón sumar og haust 2014, og um vetur 2015(Anna Dóra
Sæþórsdóttir, Anna Mjöll Guðmundsdóttir og Þorkell Stefánsson, 2016). Niðurstöður rannsóknarinnar sýna
að ferðamenn leggja leið sína að Jökulsárlóni einkum vegna náttúrunnar. Almenn ánægja var með upplifun
fólks af náttúrunni og svæðið talið öruggt. Minni ánægja mældist hins vegar með ástand göngustíga,
bílastæði og merkingar. Þá þótti fjöldi ferðafólks og hávaði á svæðinu of mikill. Gestir við Jökulsárlón voru
ánægðari yfir vetrartímann en sumartímann.
Mikilvægt er að endurtaka þolmarkarannsóknir til að varpa ljósi á upplifun ferðamanna og heimamanna og
ástand náttúru. Þekking á þolmörkum á Breiðamerkursandi gerir eftirfylgni með stöðu mála markvissara og
því auðveldara að grípa inn í ef merki um hnignun gera við sig vart. Jafnframt er mikilvægt að fylgjast með
og vakta upplifun ferðamanna, ekki þá síst í skipulögðum ferðum á vegum ferðaþjónustuaðila sem eru með
atvinnustarfsemi innan þjóðgarðsins (Þorvarður Árnason og Johannes Welling, 2019; Welling, J., Árnason,
Þ. og Ólafsdóttir, R., 2020).
Á Breiðamerkursandi hefur töluvert verið fylgst með fjölda ferðafólks. Vatnajökulsþjóðgarður hefur látið
gera talningar á suðursvæði þjóðgarðsins þar sem Jökulsárlón hefur verið meðal talningarstaða (Gyða
Þórhallsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson 2018; Rögnvaldur Guðmundsson, 2020).
Ráðgjafar við gerð verndaráætlunar fyrir Breiðamerkursand leggja til að viðhorf þjóðgarðsgesta (Sigrún Inga
Sigurgeirsdóttir og Þorvarður Árnason, 2010) verði meðal áhersluþátta í rannsóknum á svæðinu, ásamt
talningum á ferðafólki. Viðhorfskannanir ætti að gera með reglulegu millibili því samanburðargögn eru
mikilvæg.
Nauðsynlegt er að afla gagna um gesti þjóðgarðsins á Breiðamerkursandi með markvissum og skipulögðum
hætti. Gera þarf áætlun um áframhaldandi og frekari talningar á vegum, gönguleiðum og þjónustusvæðum
og halda skráningu um þjónustu sem veitt er til gesta. Mikilvægt er að mæla og vakta áhrif af stækkun
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.
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11 Upplýsingagjöf, fræðsla og rannsóknir
11.1 Yfirlit
Miðlun þekkingar, með fræðslu og upplýsingagjöf, er meðal helstu hlutverka Vatnajökulsþjóðgarðs.
Jafnframt eru upplýsingagjöf og fræðsla mikilvæg stjórntæki. Fræðsluáætlun þjóðgarðsins er byggð á
Fræðslustefnu þjóðgarðsins (Vatnajökulsþjóðgarður, 2019c). Um áherslur fræðslustefnunnar segir meðal
annars (bls. 2):
Eitt af meginhlutverkum Vatnajökulsþjóðgarðs er að miðla þekkingu um hlutverk sitt og
starfsemi til samfélagsins sbr. Lög um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007. Markmið þjóðgarðsins
er að móta jákvætt og skapandi umhverfi með virkri fræðslu fyrir starfsfólk, gesti og
nærsamfélag. Veita skal fræðslu um náttúru, náttúruvernd, sögu, mannlíf og menningarminjar
og einnig skal stuðla að rannsóknum til að efla þekkingu á þessum þáttum.
Með fræðslustefnu og –áætlun er lagður grunnur að árangursríkri upplýsingagjöf og fræðslu, í takt við
markmið þjóðgarðsins. Þjálfun starfsfólks er einnig mikilvægur þáttur í fræðslu og upplýsingagjöf, meðal
annars með tilliti til gæða og öryggis. Fræðsla og upplýsingagjöf innan friðlýsta svæðisins á
Breiðamerkursandi er fyrirhuguð í tengslum við þjónustumiðstöðvar, gönguleiðir, áningarstaði, ákveðnar
minjar og fleira (sjá nánar töflu 10).

Mynd 19. Fræðsluskilti við Fjallsárlón. Ljósm.: SG, 2015.

Núverandi fræðsluáætlun Vatnajökulsþjóðgarðs gildir til ársins 2022 (Vatnajökulsþjóðgarður, 2018).
Áætlunin er mikilvægur liður í því að þjóðgarðurinn nái helstu markmiðum sínum um verndun náttúru og
sögu, aðgengi, rannsóknir, þekkingu og fræðslu. Í Fræðsluáætlun Vatnajökulsþjóðgarðs 2018-2022 (bls. 91)
kemur fram að með friðlýsingu Breiðamerkursands og daglegri landvörslu og eftirliti opnist möguleikar á
sviði fræðslu við Jökulsárlón. Meðal markmiða á suðursvæði fyrir árin 2020-2022 eru eftirfarandi:


Markmið: Styrkja fræðslu við Jökulsárlón



Aðgerðir – Einstök verkefni: Áhersla á jökla, eðli, áhrif og breytingar. Gestastofa?



Áskoranir: Fjármagn



Mögulegir samstarfsaðilar: Ýmsir aðilar
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Markhópar: Gestir



Viðfangsefni: Landmótun jökuls, loftslagsbreytingar

11.2 Skipulag upplýsingagjafar og fræðslu
Markviss stefna er mikilvæg til að stuðla að árangursríkri upplýsingagjöf og fræðslu. Skipulag
upplýsingagjafar og fræðslu verður að taka mið af markmið þjóðgarðsins og samræmast lögum og reglugerð
um þjóðgarðinn, verndaráætlun, umhverfisstefnu, atvinnustefnu og svo framvegis. Þá er mikilvægt að
upplýsingagjöf og fræðsla sé samræmd í öllum Vatnajökulsþjóðgarði og veitir Fræðslustefna þjóðgarðsins
þar góðan grunn.

11.2.1 Áherslur í fræðslu
Tilgreind eru áhersluatriði fyrir einstök svæði og einingar innan Vatnajökulsþjóðgarðs í Fræðsluáætlun 20182022. Eitt þessara svæða er Skaftafell, Breiðamerkursandur og Hornafjarðarjöklar (sjá bls. 22). Hér verða
tilgreind þau atriði sem fram koma í umfjöllun Fræðsluáætlunarinnar og eiga við á Breiðamerkursandi.


Jökulmótað landslag og berg úr iðrum jarðar



Hæsta eldfjall Íslands – Öræfajökull



Landmótun jökuls



Jöklarannsóknir og rannsóknaleiðangrar



Loftslagsbreytingar



Lífbreytileiki



Landnám gróðurs og dýralífs



Flækingar – fuglar og fiðrildi



Fjölbreytileiki og andstæður



Landnám í Öræfum



Sambúð manns og náttúru
 -Nálægðin við Vatnajökul
 -Jökulgöngur
 -Baráttan við vötnin
 -Nálægð við sjóinn
 -Erfiðar samgöngur
 -Alþýðufræðimenn, skáld og rithöfundar

11.3 Samstarf um upplýsingagjöf og fræðslu
Í þriðja viðauka Fræðsluáætlunar Vatnajökulsþjóðgarðs er greint frá helstu samstarfsaðilum þjóðgarðsins
vegna fræðslu og miðlunar.

11.4 Rannsóknir
Í matsskýrslu IUCN (2019), sem gerð var vegna umsóknar Vatnajökulsþjóðgarðs til Heimsminjaskrár
UNESCO, segir á bls. 49:
Að auki inniheldur tilnefnda svæðið kvikt samsafn jarðminja sem hafa orðið til vegna landmótunar
af völdum jökla, þegar þeir sóttu fram eða hörfuðu vegna loftlagsbreytinga. Þessar jarðminjar er
auðvelt að nálgast og kanna við sporða og á jaðarsvæðum hinna fjölmörgu skriðjökla Vatnajökuls,
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sérstaklega á láglendi við sunnanverðan jökulinn, og því er tilnefnda svæðið einkar vel fallið til
rannsókna á jöklum3.
Ummæli IUCN ríma vel við forsendur verkefnisins Jöklar Íslands – lifandi kennslustofa um loftslagsbreytingar
(Vatnajökulsþjóðgarður, 2017b) en í tengslum við það verkefni hafa meðal annars verið útbúnir tveir
fræðslustígar á Breiðamerkursandi. Náttúran á Breiðamerkursandi er afskaplega kvik (dýnamísk) og miklar
breytingar eiga sér þar stað sem að stærstum hluta má, beint eða óbeint, rekja til áhrifa loftslagsbreytinga.
Mikilvægt er að fylgjast grannt með þróun mála og nýta nýjustu rannsóknaupplýsingar til að uppfæra
reglulega fræðsluefni þjóðgarðsins. Vegna mikilvægis svæðisins fyrir ferðaþjónustu er einnig nauðsynlegt
að rannsaka og vakta viðhorf bæði þjóðgarðsgesta og íbúa í grannbyggðum þjóðgarðsins.
Tafla 12. Rannsóknir.
Staður/eining

Athugasemdir

Válistategund: Skúmur

Rannsóknir og vöktun

Válistategund: Landselur

Rannsóknir og vöktun (fjöldi kópa, fjöldi í Jökulsárlóni)

Vistkerfi/lífríki Jökulsárlóns

Rannsóknir

Framvinda lífs í Skúmey

Rannsóknir og vöktun

Veiðiþol og veiðiálag á fiska

Rannsóknir, ásamt vöktun veiðisvæða

Gróðurframvinda, þar með talið landnám birkis

Rannsóknir og vöktun

Viðhorf þjóðgarðsgesta, þar með talið talningar á
ferðamönnum

Rannsóknir og vöktun

Viðhorf heimamanna

Rannsóknir og vöktun

Landnám lífs á jökulskerjum/nýju landi (skordýr)

Rannsóknir

Fléttur

Rannsóknir

Þörungar og gerlar (lindir, lón, jökull)

Rannsóknir

Lúpína og skógarkerfill

Vöktun

Aðrir fuglastofnar

Vöktun: kría, helsingi, grágæs

Refir

Vöktun

Jöklabreytingar (hop)

Vöktun

Jökullón

Vöktun

Grasbítar

Vakta áhrif beitar (kindur, hreindýr, fuglar)

3 Texti á frummáli: In addition, the nominated property contains a dynamic array of glacial- and geomorphological

features, created by expanding or retreating glaciers responding to changes in climate. These features can be
easily accessed and explored at the snouts of Vatnajökull’s many outlet glaciers and their forelands, especially in
the southern lowlands, making the nominated property a flagship glacial research location.
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Mynd 20. Helsingjamerkingar á Breiðamerkursandi. Ljósm.: ÞÁ, 2017.

Mynd 21. Selir á Jökulsárlóni. Ljósm.: ÞÁ, 2013
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12 Hefðbundin landnýting og önnur starfsemi
12.1 Yfirlit
Lög og reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð setja vissar skorður um heimildir til landnotkunar innan
þjóðgarðsins. Öll landnotkun og starfsemi innan Vatnajökulsþjóðgarðs á að falla að markmiðum
þjóðgarðsins. Eitt þeirra markmiða tilgreinir að Vatnajökulsþjóðgarði sé ætlað „að styrkja byggð og
atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins, m.a. með því að hvetja til sjálfbærrar nýtingar gæða svæðisins“
(Lög nr. 60/2007 með síðari breytingum, 2. grein).
Fram kemur í viðauka 3 með reglugerð um friðlýsingu Jökulsárlóns og nærliggjandi svæða (7. breytingu á
reglugerð nr. 608/2008 um Vatnajökulsþjóðgarð) að hefðbundin landnýting verði áfram heimiluð innan
friðlýsta svæðisins, samanber 26. grein reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð:
Hefðbundin landnýting, svo sem búfjárbeit, fuglaveiði, hreindýraveiði og veiði í ám og vötnum, er
rétthöfum heimil á þeim svæðum sem afmörkuð eru í viðauka III enda séu uppfyllt ákvæði þeirra
laga sem um nýtinguna fjalla. Annars staðar í þjóðgarðinum er slík nýting óheimil.
Landnýting innan þjóðgarðsins skal vera sjálfbær, sbr. 2. mgr. 20. gr. laga um Vatnajökulsþjóðgarð.
Á svæðum sem afmörkuð eru til hefðbundinnar landnýtingar í viðauka III helst hefðbundinn réttur
bænda til smölunar sauðfjár á hestum svo sem verið hefur. Um akstur utan vega á þeim svæðum
gildir 17. gr.
Umsóknum um leyfi til starfsemi innan Vatnajökulsþjóðgarðs hefur farið fjölgandi frá stofnun og fjöldi
umsókna borist vegna Breiðamerkursands frá því svæðið varð hluti þjóðgarðsins. Undir leyfisskylda
tímabundna starfsemi sem stunduð er á Breiðamerkursandi falla til dæmis rannsóknir, kvikmyndagerð,
auglýsingagerð og einstakir viðburðir.

12.2 Landbúnaður
Á Breiðamerkursandi vestanverðum og í Breiðamerkurfjalli gengur fé úr Öræfum en úr Suðursveit austan
Jökulsár. Bændur segja að dregið hafi úr slíkum nytjum undanfarna áratugi. Gert er ráð fyrir að búfjárbeit
verði með óbreyttu sniði innan hins friðlýsta svæðis. Innan þess eru tvö undirsvæði, bæði nýlega komin
undan jökli, sem eru ekki aðgengileg fyrir sauðfé vegna náttúrulegra aðstæðna (sjá mynd 11). Annað þeirra
afmarkast af upptakakvíslum Breiðár og Breiðárlóni en hitt af Veðurá og Jökulsárlóni. Sauðfjárbeit er heimil
á fyrrnefnda svæðinu en ekki talin æskileg þar. Á síðartöldu svæðinu, sem hefur verið nefnt Stemmuhólmi,
verður rekstur sauðfjár til beitar á svæðinu óheimill þar sem svæðinu verður stýrt samkvæmt viðmiðum um
óbyggð víðerni.
Um miðja síðustu öld var landinu öllu skipt í sóttvarnarsvæði vegna búfjársjúkdóma. Jökulsá á
Breiðamerkursandi markar varnarlínu vegna sauðfjársjúkdóma og eru því ristarhlið beggja vegna brúarinnar
(Matvælastofnun, á. á.). Vestan Fellsár eru sandræktartún sem komið var í kring upp úr 1960 sem í seinni
tíð hafa verið nýtt fyrir byggrækt.
a. Sauðfjárbeit á láglendi
Athugasemdir: Gæðastýring.
Tillaga að úrlausn: Óbreytt, samstarf við bændur.
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Framtíðarsýn: Starfsmenn eigi samtal við bændur og búi til ramma utan um beitina.

Mynd 22. Sauðfjárbeit á Breiðamerkursandi (grænlitað svæði).

b. Sauðfjárbeit í Breiðamerkurfjalli
Athugasemdir: Stýrð beit, samkvæmt fyrirkomulagi sem bændur hafa komið sér saman um.
Tillaga að úrlausn: Óbreytt, samstarf við bændur.
Framtíðarsýn: Starfsmenn eigi samtal við bændur og búi til ramma utan um beitina.
c. Rétt við Nýgræður
Athugasemdir: Í notkun.
Tillaga að úrlausn: Óbreytt ástand (beitarréttur).
Framtíðarsýn: Viðhald sé tryggt, ásýnd sé góð.
d. Samrekstrargirðing (v. Fellsá)
Athugasemdir: Fá nánari upplýsingar um notkun.
Tillaga að úrlausn: Óbreytt ástand.
Framtíðarsýn: Viðhald sé tryggt, ásýnd sé góð
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e. Sauðfjárveikivarnir
Athugasemdir: Hafa áhrif á hreindýr.
Tillaga að úrlausn: Varnarlína verði áfram til staðar vegna líflands í Öræfum.
f. Grenjavinnsla
Athugasemdir: Hefur áhrif á refi.
Tillaga að úrlausn: Óbreytt. Starfsmenn ræði við grenjaskyttur um tímasetningu og fyrirkomulag veiða.
Veiðar á ref skulu skráðar og upplýsingar um þær afhentar þjóðgarðsverði.
Framtíðarsýn: Leita upplýsinga frá Náttúrufræðistofnun Íslands um refi innan friðlýsta svæðisins.

12.3 Veiðar, eggjataka og berjatínsla
Umfang hefðbundinna nytja svo sem veiða á fiski og fugli, eggjatöku, nýtingu á reka, berjum og grösum er
ekki vel þekkt á Breiðamerkursandi. Sveitarfélagið Hornafjörður stýrir minkaveiðum á Breiðamerkursandi
eins og á öðrum svæðum innan sveitarfélagsins. Gögn um veiðar á refum og minkum eru flokkuð eftir
svæðum en ekki er hægt að lesa út úr þeim nákvæmar tölur fyrir Breiðamerkursand þar sem uppgefnar
staðsetningar eru misnákvæmar (Bæjarstjórn Hornafjarðar, 2013).
Hreindýr eru talin á Austurlandi á ári hverju. Dýrin úr svokallaðri Mýrahjörð leita í vaxandi mæli vestar og
áætlað að um 100 dýr hafi verið á Breiðamerkursandi undir lok vetrar 2019 (Skarphéðinn G. Þórisson,
tölvupóstur, dags. 11. mars, 2020). Hreindýr hafa ekki verið vestan Jökulsár á Breiðamerkursandi og vilji er
til að halda mörkunum þannig áfram og fella þau dýr sem kunna að sjást vestan árinnar svo að líflandi
sauðfjár í Öræfum verði ekki spillt (Skarphéðinn G. Þórisson og Rán Þórarinsdóttir, 2020).
Í reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 300/2020 segir í 19. grein: „Öll meðferð skotvopna er bönnuð í
þjóðgarðinum nema hún sé heimil samkvæmt 26., 28., 29. eða 30. gr.“ Í stjórnunar- og verndaráætlun
þjóðgarðsins er nánar fjallað um heimildir til skotveiða á einstökum svæðum.
a. Stangveiði
Athugasemdir: Er stunduð við Stemmuvötn og Nýgræðuvötn.
Tillaga að úrlausn: Stangveiði heimil, netaveiði óheimil.
Framtíðarsýn: Starfsmenn útbúi ramma um leyfi, vöktun, aðgengi o.s.frv. Kanna samstarf við veiðifélag.
b. Skotveiði
Athugasemdir: Skotveiðar heimilar.
Tillaga að úrlausn: Refa- og minkaveiðar verði stundaðar af viðurkenndum aðilum. Hreindýraveiðar verði
heimilar á austurhluta Breiðamerkursands, bæði á venjulegum veiðitíma og í nóvember. Sýna þarf mikla
aðgát við hreindýra- og fuglaveiðar þar sem veiðisvæðið er einnig nýtt til útivistar og ferðaþjónustu.
c. Eggjataka
Athugasemdir: Óljósar heimildir um eggjatöku í kríuvarpi við Jökulsárlón fyrr á árum.
Tillaga að úrlausn: Eggjataka óheimil.
d. Berja- og sveppatínsla
Athugasemdir: Stundað í einhverjum mæli.
Tillaga að úrlausn: Berja- og sveppatínsla heimil.
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12.4 Jarðefnanám
Innan marka Vatnajökulsþjóðgarðs á Breiðamerkursandi hefur farið fram töluvert jarðefnanám, bæði vegna
vegagerðar og rofvarna. Í reglugerð um þjóðgarðinn segir að hvers konar efnistaka innan marka
þjóðgarðsins sé einungis heimil ef gert er ráð fyrir henni í stjórnunar- og verndaráætlun. Efnistaka, vinnsla
efnis og frágangur náma skal hafa lágmarksáhrif á náttúru og ásýnd og samræmast verdarmarkmiðum
þjóðgarðsins. Undantekningarákvæði í tjórnunar- og verndaráætlun heimilar að lokið sé við efnistöku á
svæðum þar sem framkvæmdarleyfi hefur verið gefið út áður en svæði varð hluti af Vatnajökulsþjóðgarði. Í
matsskýrslu IUCN (2019, 47) um umsókn Vatnajökulsþjóðgarðs til Heimsminjaskrár UNESCO er gerð
eftirfarandi athugasemd vegna jarðefnanáms innan þjóðgarðsins:
Innan tilnefnda svæðisins eru tvö efnistökusvæði fyrir viðhald vega: annað nálægt Jökulsárlóni á
suðursvæði þjóðgarðsins og hitt við malbikaða veginn (milli Dettifoss og Ásbyrgis) sem verið er að
leggja í gegnum norðursvæði þjóðgarðsins út frá hringveginum. Rask vegna endurbóta á veginum
verður lagfært þegar framkvæmdum lýkur. IUCN bendir á að efnistaka af þessum toga ætti að
takmarkast við það lágmark sem nauðsynlegt þykir og að efnið sem tekið er skuli eingöngu vera
nýtt til viðhalds á vegum innan tilnefnda svæðisins. Engin notkun þessara svæða fyrir efnistöku í
atvinnuskyni væri ásættanleg. Enn fremur ætti frekari vegagerð ekki að vera leyfð, nema fyrir liggi
skýr rök fyrir og að undangengnu heildstæðu mati á áhrifum slíkra framkvæmda.4
Starfsmenn Vatnajökulsþjóðgarðs á suðursvæði hafa rætt við Vegagerðina um stöðu og framtíð þeirra
svæða þar sem jarðefnanám eða tengd starfsemi hefur farið fram á Breiðamerkursandi (Hrafnhildur
Ævarsdóttir og Steinunn Hödd Harðardóttir, minnisblað, 3. júlí 2020). Ljóst er að viðhald rofvarna við
Jökulsárlón er langtímaverkefni og jafnframt að hentugt efni til þessa verks er óvíða að finna í næsta
nágrenni hins friðlýsta svæðis. Af þeim sökum er ekki mögulegt að hætta efnistöku í núverandi grjótnámu
norðaustan við Breiðárlón að svo komnu máli.
a. Grjótnáma Vegagerðarinnar (Breiðárlón)
Athugasemdir: Í notkun, nauðsynleg til að viðhalda grjótvörnum fyrir brúna yfir Jökulsá.
Tillaga að úrlausn: Óbreytt ástand, á meðan nothæft efni er ekki fáanlegt utan þjóðgarðsmarka.
Framtíð: Setja umgengnisreglur, lágmarka rask og sjónræn áhrif.
b. Geymslusvæði fyrir grjót
Athugasemdir: Í notkun, til að geyma efni sem tekið er úr grjótnámunni við Breiðárlón.
Tillaga að úrlausn: Kanna möguleika á að flytja geymslusvæðið, meðal annars í ljósi þess að í framtíðinni er
gert ráð fyrir almenningsbílastæði á sama stað.
Framtíð: Setja umgengnisreglur, lágmarka rask og sjónræn áhrif.
c. Malargryfja/-geymsla við Nýgræðukvísl
Athugasemdir: Er í notkun.
4 Texti á frummáli: There are two areas of gravel extraction for road maintenance within the nominated property:

one near Jökulsárlón in the southern part of the park and one along the paved road (Dettifoss to Ásbyrgi) that is
under construction through the northern part of the park from the Ring Road. Once the road upgrade is
completed, the affected areas should be restored. IUCN notes that such gravel extraction should remain limited
to the minimum necessary, and be exclusively in relation to the maintenance of roads within the nominated
property. No conversion of these areas into sources of commercial export of material would be acceptable.
Furthermore, additional road construction should not be permitted, unless there is an exceptional justification
and full prior impact assessment.
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Tillaga að úrlausn: Verði lokað árið 2021 og gengið frá svæðinu.
d. Malargryfja/-geymsla við Reynivelli
Athugasemdir: Er í notkun.
Tillaga að úrlausn: Verði lokað árið 2021 og gengið frá svæðinu.

12.5 Aðrir þjóðfélagslega mikilvægir innviðir
12.5.1 Rafmagnslínur
Á Breiðamerkursandi eru ýmsir þjóðfélagslega mikilvægir innviðir, aðrir en þjóðvegur 1. Prestbakkalína 1,
132 kV loftlína sem er hluti af grunnflutningskerfi raforku á Íslandi, liggur yfir sandinn þveran, nokkurn
veginn samhliða þjóðvegi 1 og að mestu sunnan hans. Einnig er jarðstrengur frá Rarik á Breiðamerkursandi.
Vegna ágangs sjávar austan Jökulsárlóns og landrofs af þess völdum hefur þurft að færa Prestbakkalínu 1 til
norðurs frá upphaflegri legu á því svæði þar sem rofið er mest. Sú færsla dugði ekki til að tryggja öryggi
línunnar og því telur Landsnet nauðsynlegt að hnika henni enn frekar til norðurs á sömu slóðum. Mun hluti
loftlínunnar þá lenda ofan við núverandi legu þjóðvegar 1.
Vegna þjóðfélagslegs mikilvægis Prestbakkalínu 1 er, til skemmri tíma lítið, gert ráð fyrir frekari færslu
hennar eftir því sem þörf er á vegna öryggissjónarmiða. Þess er þó jafnframt vænst að línan verði í
framtíðinni lögð í jörðu innan marka Vatnajökulsþjóðgarðs á Breiðamerkursandi, þegar veglína þjóðvegar 1
verður færð eða ef gripið verður til aðgerða vegna styrkingar á flutningskerfi raforku á Íslandi áður en að
vegurinn verður færður.

12.5.2 Ljósleiðarar
Tveir niðurgrafnir ljósleiðarar, í umsjón Mílu og Orkufjarskipta, liggja yfir Breiðamerkursand.

12.6 Önnur landnotkun og starfsemi
Auk hefðbundinnar landnýtingar og ferðaþjónustu hefur ýmis konar starfsemi, regluleg eða tímabundin,
viðgengist á Breiðamerkursandi í gegnum árin. Nú þegar svæðið hefur verið friðlýst er þörf á að endurskoða
þessa starfsemi og setja nánari reglur um hana, eftir þörfum.
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Mynd 23. Mannvirki og grjótnám á Breiðamerkursandi. Rauð lína sýnir staðsetningu jökuljaðars árið 2018.

12.6.1 Jöklamælingar
Jöklamælingar eiga sér langa og merka sögu á Breiðamerkursandi (sjá mynd 7). Mælingar á stöðu
jökulsporðs Breiðamerkurjökuls hófust á fjórða áratug 20. aldar og var sinnt á hverju ári.
Jöklarannsóknafélag Íslands tók síðan við umsjón með þessum mælingum en þó hafa bændur í nágrenni
jökulsins annast sjálfar mælingarnar. Eftir miðja 20. öld komu erlendir vísindamenn ásamt hópum nemenda
og sinntu ýmsum landfræði- og landmótunarrannsóknum. Jöklahópur Háskóla Íslands hefur sinnt ákomuog leysingamælingum á Breiðamerkurjökli í nokkra áratugi. Til þessara mælinga hafa verið settar upp
veðurstöðvar tímabundið á jöklinum. Þess utan hafa fjölmargir hópar unnið ýmis verkefni bæði á
Breiðamerkurjökli og Breiðamerkursandi. Þar á meðal hefur verið fylgst með landnámi lífvera og öðrum
líffræðilegum ferlum.
Á vestanverðum Breiðamerkursandi er skáli á vegum Jöklarannsóknafélags Íslands, kallaður Breiðá. Þessi
skáli hefur lengi gegnt því hlutverki að vera aðalbækistöð rannsóknarhópa á svæðinu. Skálinn hefur því
sögulegt gildi. Gera þarf úttekt á ástandi skálans og ákveða hvort hægt sé að endurbæta hann.

12.6.2 Veðurathuganir
Veðurathuganir hafa farið fram í rannsóknaskyni innan friðlýsta svæðisins. Næsta veðurstöð vegna
almennra veðurathugana er við Kvísker.
a. Veðurathugunarstöð á jökli
Tillaga að úrlausn: Óbreytt ástand, fá aðgengi að gögnum fyrir þjóðgarðinn.
Framtíð: Útbúa leiðbeiningar fyrir nýjar stöðvar vegna rannsókna.
b. Veðurathugunarstöð við Kvísker
80

Tillaga að úrlausn: Óbreytt ástand, fá aðgengi að gögnum fyrir þjóðgarðinn.

12.6.3 Vefmyndavélar
Fjöldi myndavéla hefur verið settur upp innan friðlýsta svæðisins, af ýmsum aðilum í mismunandi tilgangi.
Tafla 13. Vefmyndavélar á Breiðamerkursandi.
Staðsetning

Athugasemdir

Myndavél við Fjallsárlón

Kanna staðsetningu og notkun, athuga að fá aðgengi
að myndum.

Myndavél á brú yfir Jökulsá, austan megin, Míla

Athuga að fá aðgang að myndum.

Myndavél Jökulsárlóns ehf

Kanna staðsetningu og notkun, athuga að fá aðgengi
að myndum.

Myndavél frá IceHover

Kanna staðsetningu og notkun, athuga að fá aðgengi
að myndum.

Myndavélar frá Eyjólfi Magnússyni, í Jökulnesi.

Settar upp til rannsókna á hopi Breiðamerkurjökuls.
Fjarlæga, ef ekki í notkun.

Setja þarf reglur um uppsetningu vefmyndavéla í stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs.

12.6.4 Myndataka vegna kvikmynda og auglýsinga
Á Breiðamerkursandi er algengt að óskað sé eftir leyfi til verkefna á sviði ljósmyndunar, kvikmynda- og
auglýsingagerðar. Árið 2019 voru veitt yfir 150 leyfi vegna auglýsinga og kvikmynda (Steinunn Hödd
Harðardóttir, tölvupóstur, dags. 28. september, 2020) . Þörf er á að marka skýrar línur um starfsemi af þessu
tagi í stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs og ef til vill endurskoða þær með tilliti til
Jökulsárlóns. Einnig þarf að kanna möguleika á að setja ákvæði um greiðslur vegna umsýslu starfsmanna
með verkefnum af þessum toga.

12.6.5 Flugeldasýning við Jökulsárlón
Flugeldasýning hefur verið haldin við Jökulsárlón síðsumars um árabil. Sýningin er ætluð ferðamönnum og
almenningi og hefur verið liður í fjáröflun Björgunarfélags Hornafjarðar. Ræða þarf við Björgunarfélagið um
framtíð slíkra sýninga nú þegar svæðið hefur verið friðlýst.

12.6.6 Rannsóknir og vöktun
Ráðgjafar við gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir Breiðamerkursand leggja til að rannsóknir verði
gerðar á veiðiþoli og veiðiálagi á fiskum og að vöktun fari fram á veiðisvæðum.
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13 Samfélag
13.1 Yfirlit
Í áranna rás hafa hugmyndir um friðlýst svæði tekið breytingum. Hlutverk þjóðgarða hafa þannig breyst með
tímanum og einnig er nokkur staðbundinn munur á því hvaða skilningur er lagður í þjóðgarðshugtakið. Heilt
yfir má segja að þróunin hafi verið sú að samband þjóðgarða og samfélags hafi styrkst en vikið frá
hugmyndum um aðskilnað friðlýstra svæða og mannvistar, þ.e. svokallaðrar „virkisverndunar“ (fortress
conservation). Sjónarmið og hagsmunir heimafólks hafa mætt vaxandi skilningi innan
náttúruverndarumræðu enda margsinnis verið sýnt fram á árangur af virku samráði, sem og fjölþættum
samþættingarmöguleikum náttúruverndar og byggðaþróunar (Auður H. Ingólfsdóttir o.fl., 2019). Áhrif
þjóðgarða og tengsl þeirra við samfélag hafa verið rannsökuð í margvíslegu ljósi og þegar leið á 20. öld jókst
vitund um efnahagslegt gildi þeirra (Jukka Siltanen, 2018).
Samanborið við aðra flokka friðlýsinga einkennast þjóðgarðar jafnan af margþættum, og jafnvel talsvert
ólíkum, markmiðum verndar. Frá upphafi hafa markmið Vatnajökulsþjóðgarðs byggst á verndun landslags,
náttúru og menningarminja, ásamt því að veita almenningi möguleika á að kynnast og njóta náttúru og sögu
svæðisins og stuðla að rannsóknum og fræðslu (Lög nr. 60/ 2007). Við breytingar á lögum um
Vatnajökulsþjóðgarð (nr. 101/2016) bættist við markmið um byggðaþróun, atvinnulíf og sjálfbæra nýtingu.
Eftir þá breytingu (sjá 4. tölulið 2. greinar) skal þjóðgarðurinn þannig „Leitast við að styrkja byggð og
atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins, m.a. með því að hvetja til sjálfbærrar nýtingar gæða svæðisins.“
Ofangreind áhersla á byggðaþróun er ekki ný af nálinni, því hennar gætir skýrt í stjórnunar- og
verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs (2013) sem ber undirtitilinn „náttúruvernd, útivist og byggðaþróun“.
Þessi áhersla endurspeglast meðal annars í framtíðarsýninni sem þar er sett fram (bls. 47) en
byggðaþróunarþætti hennar er nánar lýst í kafla 6.3 (bls. 49):
Gæði og sérstaða Vatnajökulsþjóðgarðs hefur orðið uppspretta tækifæra og sköpunar og er í senn
aðdráttarafl og hvati til góðra verka. Þjóðgarðurinn hefur stutt við atvinnustarfsemi sem fyrir er á
svæðinu, leitt af sér ný og fjölbreytt störf og er sjálfur öflugur vinnustaður. Hann er því mikilvæg
stoð í atvinnusköpun og hefur leitt til aukinnar hagsældar, bæði á áhrifasvæði sínu og landinu öllu.
Vatnajökulsþjóðgarður er eitt helsta kennitákn íslenskrar ferðaþjónustu. Fyrirtæki og þjónustuaðilar
sækjast eftir að staðsetja sig á svæðinu og tengjast þjóðgarðinum í starfsemi sinni. Vegna
þjóðgarðsins hafa skapast tækifæri til nýrrar menntunar og starfa og gæði búsetu hafa aukist á
áhrifasvæði þjóðgarðsins. Vatnajökulsþjóðgarður hefur þannig fært okkur margháttaðan ávinning,
jafnt samfélagslegan, efnahagslegan sem umhverfislegan.
Í 2. grein reglugerðar nr. 300/2020, um markmið friðlýsingar, segir enn fremur: „Þessi landnýting er til þess
fallin að styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins og ber því enn fremur að líta á
Vatnajökulsþjóðgarð sem mikilvæga aðgerð til eflingar byggðar á svæðinu.“
Í júní 2019 samþykkti stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs fyrstu atvinnustefnu þjóðgarðsins
(Vatnajökulsþjóðgarður, 2019b) en henni er ætlað að útfæra „leiðarljós sem fram koma í stjórnunar- og
verndaráætlun þjóðgarðsins, sem snúast um náttúruvernd og sjálfbærni, samvinnu, virðingu og gæði (5.
kafli) ásamt framtíðarsýn með meginstef um að vernda, viðhalda og þróa, að upplifa og að skapa (6. kafli)“
(bls. 1). Í atvinnustefnunni segir meðal annars (bls. 2): „Vatnajökulsþjóðgarður er vettvangur
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umfangsmikillar atvinnustarfsemi sem er mikilvæg forsenda þess að þjóðgarðurinn nái tilgangi sínum.“
Fyrsta leiðarljós atvinnustefnunnar hljóðar þannig (bls. 2):
Leitast er við að örva alla atvinnustarfsemi í Vatnajökulsþjóðgarði eða í nágrenni hans ef hún
samrýmist markmiðum hans, er viðeigandi með hliðsjón af sérstöðu þjóðgarðsins eða svæða
innan hans og í samræmi við lög, reglugerð, stjórnunar- og verndaráætlun og önnur fyrirmæli
sem við geta átt.
Á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs hafa almennt ríkt jákvæð viðhorf gagnvart þjóðgarðinum. Kannanir og
rannsóknir á skoðunum íbúa í Sveitarfélaginu Hornafirði sýna að þjóðgarðurinn hefur notið nokkurs fylgis
þátttakenda bæði fyrir og eftir stofnun hans (Arnþór Gunnarsson, 2008; Edda R. H. Waage og Karl
Benediktsson, 2002; Karl Benediktsson, Edda R. H. Waage og Steingerður Hreinsdóttir, 2003).
Við gerð stjórnunar- og verndaráætlunar gætir sífellt aukinnar áherslu á virkt samráð við hagaðila.
Rannsóknir á afstöðu og hugmyndum íbúa nærsvæða þjóðgarðsins leiða í ljós væntingar til samráðs og
góðra tengsla milli Vatnajökulsþjóðgarðs og grannbyggða (sjá t.d. Arnþór Gunnarsson, 2008, 2010; Hugrún
Harpa Reynisdóttir, 2016; Sigrún Inga Sigurgeirsdóttir, 2019; Auður H. Ingólfsdóttir o.fl., 2019).
Svæðisráð og ráðgjafahópur þess lögðu mikla áherslu á samráð í vinnu við gerð stjórnunar- og
verndaráætlunar fyrir Breiðamerkursand. Fyrsti liður í því var gerð viðtala við fulltrúa ólíkra hópa hagaðila
(Hugrún Harpa Reynisdóttir, 2019) þar sem meðal annars var reynt að varpa heildstæðu ljósi á verðmæti
svæðisins, verndargildi einstakra undirsvæða þess og hættu á ágreiningi á milli ólíkra hagaðila. Í framhaldi
af því var haldinn opinn kynningar- og hugarflugsfundur fyrir hagaðila í Mánagarði þar sem fyrstu tillögur
svæðisráðs voru kynntar og teknar til umræðu (Arndís Lára Kolbrúnardóttir, o.fl., 2019). Loks var efnt til
vinnustofu með hagaðilum um verndun og nýtingu svæðisins í framtíðinni, einkum þá í ljósi þeirra breytinga
sem vænta má á næstu áratugum vegna hopunar Breiðamerkurjökuls (Sandra Björg Stefánsdóttir o.fl.,
2020). Auk ofangreinds voru haldnir samráðsfundir með einstökum hagaðilum um afmörkuð málefni.

13.2 Samvinna við hagaðila
Margþætt hlutverk Vatnajökulsþjóðgarðs er háð virku og víðtæku samráði meðal annars við sveitarfélög,
landeigendur, fyrirtæki og einstaklinga með atvinnustarfsemi í og við þjóðgarð, stofnanir, félög og
einstaklinga sem stunda rannsóknir, listir, útivist eða nýta þjóðgarðinn á annan hátt, félagasamtök, íbúa á
nærsvæðum og svo framvegis.
Sveitarfélagið Hornafjörður er augljóslega einn mikilvægasti samstarfsaðili þjóðgarðsins þar sem um 60% af
landsvæði sveitarfélagsins er nú innan þjóðgarðsmarka. Samstarfið lítur að fjölmörgum þáttum, svo sem
varðandi skipulagsmál, verndun jaðarsvæða í gegnum hverfisvernd og fræðslustarf fyrir leik- og
grunnskólanemendur, sem og aðra íbúa sveitarfélagsins.
Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu og Vatnajökulsþjóðgarður eiga í samstarfi meðal annars í gegnum
fjölþjóðleg verkefni og rannsóknir. Hluti náms á vegum menntaverkefnisins ADVENT, sem Framhaldsskólinn
er aðili að, fór fram innan friðlýsta svæðisins á Breiðamerkursandi. Verkefninu er ætlað að efla færni
starfsfólks í afþreyingarferðaþjónustu (Advent, 2018).
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13.3 Samlegðaráhrif
13.3.1 Náttúruvernd
Verndun náttúru Breiðamerkursands er lykilþáttur í friðlýsingu svæðisins. Friðlýsing Breiðamerkursands
hefur í gegnum árin fyrst og fremst verið til umræðu vegna einstakrar náttúru svæðisins. Náttúruvernd ætti
því að liggja til grundvallar allri nýtingu á svæðinu.
Í lögum um Vatnajökulsþjóðgarð (nr. 60/2007) kemur áhersla á náttúruvernd skýrt fram. Fyrsti liður greinar
um verndarmarkmið lýsir því að Vatnajökulsþjóðgarði sé ætlað að: „Vernda náttúru svæðisins, svo sem
landslag, lífríki, jarðmyndanir og menningarminjar“ (Lög um Vatnajökulsþjóðgarð, nr. 60/2007).

13.3.2 Byggðaþróun
Áhrif þjóðgarða á byggðaþróun geta verið margvísleg og eru ekki einskorðuð við hagræna þætti. Dæmi sýna
að þjóðgarðar geti stuðlað að sjálfbærri byggðaþróun sem meðal annars má byggja á vistfræðilegum,

efnahagslegum, félagslegum og stjórnunarlegum sjálfbærnivísum. Niðurstöður rannsóknar sem
unnin var fyrir Umhverfis- og auðlindaráðuneytið (Auður H. Ingólfsdóttir o.fl., 2019) á tengslum
náttúruverndar og byggðaþróunar varpa ljósi á margar hliðar fjölþætts sambands þjóðgarða og
byggðaþróunar á Íslandi. Þar kemur fram að fyrir utan atvinnutækifæri (bein og óbein) gætu þjóðgarðar
einnig eflt byggð með stuðningi við rannsóknir, fræðastörf, menningu og listir á nærsvæðum. Nálægð við
þjóðgarð gæti stuðlað að hækkandi menntunarstigi og ýtt undir jákvæða sjálfsmynd íbúa á nærsvæðum.
Þjóðgarðar geta einnig hvatt íbúa grannbyggða til útivistar.
Mikill vöxtur hefur verið í ferðaþjónustu í Sveitarfélaginu Hornafirði á undanförnum árum og áratugum.
Ferðaþjónusta er nú öflug atvinnugrein og einn af helstu drifkröftum svæðisins. Dregið hefur úr
árstíðarsveiflu í komum ferðafólks á svæðið og ferðaþjónusta stunduð á ársgrundvelli, einkum vestast í
Sveitarfélaginu, þar með talið á Breiðamerkursandi (Þorvarður Árnason og Johannes Welling, 2019).

13.3.3 Hagræn áhrif
Rannsóknir sýna fram á umtalsverð hagræn áhrif friðlýstra svæða á Íslandi. Niðurstöður rannsókna Jukkas
Siltanens (2017; 2018) benda til þess að jákvæð hagræn áhrif Vatnajökulsþjóðgarðs séu margvísleg og felist
meðal annars í útgjöldum ferðafólks innan þjóðgarðsins og í nágrenni hans og tækifærum til
atvinnusköpunar. Margt getur haft áhrif á hagrænt gildi friðlýstra svæða, efla má staðbundinn, hagrænan
ávinning með réttu skipulagi og aðgerðum þar sem langtímasjónarmið eru höfð að leiðarljósi.

13.3.4 Þróun atvinnulífs
Í lögum um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 101/2016 er tilgreint að eitt af verndarmarkmiðum þjóðgarðsins sé að:
„Leitast við að styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins, m.a. með því að hvetja til
sjálfbærrar nýtingar gæða svæðisins“. Í lögunum segir einnig (15. gr. a): „Óheimilt er að reka atvinnutengda
starfsemi í þjóðgarðinum án samnings um slíka starfsemi við Vatnajökulsþjóðgarð. Í slíkum samningum skal
setja þau skilyrði fyrir starfseminni sem talin er þörf á, m.a. vegna verndarmarkmiða þjóðgarðsins“.
Atvinnustefna Vatnajökulsþjóðgarðs (1. útgáfa) var sett fram í júní 2019. Í atvinnustefnunni koma fram
meginreglur vegna sambands Vatnajökulsþjóðgarðs og atvinnulífsins, með áherslu á eflingu
atvinnustarfsemi sem fellur að markmiðum þjóðgarðsins, gagnsæ vinnubrögð, hlutlægni og virkt samráð.
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Í reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 300/2020 eru ýmis ákvæði sem varða atvinnutengda starfsemi
innan þjóðgarðsins en hún er skilgreind (sjá 2. tölulið 4. greinar) sem „þjónusta sem aðrir en þjóðgarðurinn
sjálfur bjóða gegn þóknun innan marka þjóðgarðsins.“ Fjallað er um atvinnutengda starfsemi og
leyfisveitingar í V. kafla reglugerðarinnar. Þar er meðal annars gerður greinarmunur á „starfsemi án
takmarkana á umfangi“ (34. gr.) og „starfsemi sem háð er takmörkunum“ (35. gr.) en um síðartöldu gerð
atvinnutengdrar starfsemi segir meðal annars:
Ef Vatnajökulsþjóðgarður telur þörf á að takmarka fjölda þeirra gesta sem komast að hverjusinni eða
fjölda þeirra aðila sem reka sambærilega atvinnutengda starfsemi á viðkomandi svæði, t.d. vegna
verndarmarkmiða þjóðgarðsins, upplifunar gesta eða öryggis eða ef starfsemin krefst fastrar aðstöðu
innan þjóðgarðsins, skal Vatnajökulsþjóðgarður annaðhvort auglýsa með opinberum hætti, t.d. í
dagblaði, eftir umsækjendum sem óska eftir að reka slíka starfsemi innan þjóðgarðsins eða bjóða út
starfsemina í opinberu útboði.
Með gildistöku reglugerðar nr. 300/2020 skapast því skýrari forsendur fyrir ákvörðunum um takmarkanir á
fjölda gesta á einstökum undirsvæðum þjóðgarðsins en áður voru fyrir hendi.

13.3.5 Menntun og rannsóknir
Menntun og rannsóknir eru lykilþættir varðandi framgang þjóðgarðsins og samfélagsins í Sveitarfélaginu
Hornafirði í heild. Samstarf á sviði menntunar og rannsókna er ákjósanlegt í mörgum skilningi. Í
Sveitarfélaginu Hornafirði hafa fjölbreytt fyrirtæki, einstaklingar og stofnanir sem sinna meðal annars
rannsóknum og menntun með sér þverfaglegt samstarf innan Nýheima. Á svæðinu er unnið að
margvíslegum verkefnum, oft með tengingu við önnur byggðarlög, landshluta eða út fyrir landsteinana, með
áherslu á hagnýtingu verkefna í heimabyggð. Vatnajökulsþjóðgarður er mikilvægur samstarfsaðili í mörgum
þessara verkefna. Enn má byggja upp frekara samstarf um menntun og rannsóknir, enda eru viðfangsefnin
á Breiðamerkursandi nánast óþrjótandi.
Sem dæmi um slík samstarfsverkefni má nefna fjölþjóðlega verkefnið Northern Environmental Education
Development (NEED) og fræðsluvefina Loftslag og leiðsögn og Hörfandi jöklar.
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14 Jaðarsvæði
14.1 Yfirlit
Hugtakið „jaðarsvæði“ hefur verið notað í ólíkri merkingu á Íslandi, ýmist þá í almennri merkingu sem þau
svæði sem liggja að friðlýstum svæðum eða í þrengri merkingu um svæði af vissri stærð (iðulega miðað við
10 km radíus) sem umlykja friðlýst svæði og eru nokkurs konar „stuðpúði“ fyrir mannlegar athafnir sem fara
fram utan svæðisins og gætu haft áhrif á verðmæti þess. Á ensku eru jaðarsvæði í þessum seinni skilningi
nefnd „buffer zones“ og eru talin gegna mikilvægu hlutverki í verndun margra friðlýstra svæða, ekki þá síst
svæða sem samþykkt hafa verið á Heimsminjaskrá UNESCO (Martin og Piatti, 2010). Vatnajökulsþjóðgarður
er mjög stórt friðlýst svæði og því hefur ekki verið talin ástæða til að skilgreina sérstakan „buffer zone" í
kringum hann. Í umfjöllun IUCN (2019, 45) um umsókn þjóðgarðsins á heimsminjaskránna er fallist á þetta
sjónarmið, með fyrirvörum:
Ekki er lögð fram tillaga um jaðarsvæði. Í ljósi þess hve tilnefnda svæðið er gríðarstórt, hversu mikla
mótstöðu einstakt gildi þess á heimsvísu hefur gagnvart breytingum og hversu mikil verndun er til
staðar umhverfis tilnefnda svæðið vegna laga um náttúruvernd, laga um þjóðlendur og áætlunar
um vernd og orkunýtingu landsvæða, er IUCN sammála því að skilgreining jaðarsvæðis sé ekki brýn
nauðsyn fyrir tilnefnda svæðið, að því gefnu að þessir almennu þættir verði áfram skilvirkir.5
Breiðamerkursandur var meðal svæða sem skilgreind voru sem mikilvæg jaðarsvæði Vatnajökulsþjóðgarðs
(í almennu merkingunni sem aðliggjandi landsvæði) allt frá stofnun hans. Tillögur höfðu einnig komið fram
um að Breiðamerkursandur skyldi vera innan marka þjóðgarðsins frá upphafi. Á hliðstæðan hátt má líta á
eftirfarandi aðliggjandi svæði sem jaðarsvæði Breiðamerkursands eftir að hann hlaut friðlýsingu: Esjufjöll
sem hafa verið hluti þjóðgarðsins frá því að hann var stofnaður árið 2008 og jarðirnar Kvísker og Reynivellir
II sem eru í einkaeign (sjá mynd 2).
Mörk Vatnajökulsþjóðgarðs á Breiðamerkursandi eru ekki ákvörðuð út frá náttúrulegum heildum og því
skera mörk þjóðgarðsins í einhverjum tilfellum heildir með tilliti til landslags, jarðmyndana, búsvæða,
vistgerða og vistkerfa. Mikilvægt er að varðveita þessa landfræðilegu heild – sem hefur verið á
náttúruminjaskrá allt frá fyrstu tíð – hvort heldur innan þjóðgarðsins eða á jaðarsvæðum þess.
Utan þjóðgarðsmarka á Breiðamerkursandi eru svæði sem njóta annars konar verndar. Svæði 635 á
náttúruminjaskrá, Breiðamerkursandur, Jökulsárlón, jökulöldur við Kvíárjökul og Eystrihvammur, fellur að
hluta utan marka þjóðgarðsins, bæði austan og vestan megin á Breiðamerkursandi (sjá kortasjá
Náttúrufræðistofnunar Íslands). Hrollaugseyjar, svæði númer 634 á náttúruminjaskrá, svo og Steinadalur
og Staðarfjall, svæði númer 633, eru í næsta nágrenni Vatnajökulsþjóðgarðs. Svæðið Fjallsá-Fagurhólsmýri,
sem lýst er í B-hluta náttúruminjaskrár, nær að vesturmörkum þjóðgarðsins (Náttúrufræðistofnun Íslands,
á. á.). Alþjóðlega mikilvægt fuglasvæði (IBA) á Breiðamerkursandi er hátt í 240 km2 að stærð og er bæði
innan og utan þjóðgarðs en það nær vestur að Fagurhólsmýri í Öræfum.

5 Texti á frummáli: There is no buffer zone proposed. Given the vast size of the nominated property, the particular

resilient nature of the OUV, and the existing protection in the nominated property’s surroundings through the
Nature Conservation Act, the Public Land Act and the Master Plan for Nature Protection and Energy Utilisation,
IUCN agrees that the designation of a buffer zone is not essential for this property, provided these wider
measures continue to be effective.
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14.2 Jaðarsvæði innan Vatnajökulsþjóðgarðs
Mávabyggðir/Esjufjöll
Athugasemdir: Vélvædd útivist stunduð í einhverjum mæli, einnig rannsóknir og jöklagöngur. Aðgengi
ökutækja liggur gegnum Breiðamerkursand.
Framtíð: Endurskoða stjórnunar- og verndaráætlun með tilliti til verndarflokkunar svæðisins.

Mynd 24. Norðurljós yfir Öræfajökli og Jökulsárlóni. Ljósm.: ÞÁ, 2014.
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Viðauki 1 Deiliskipulag við Fjallsárlón, uppdrættir
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Viðauki 2 Deiliskipulag við Jökulsárlón, uppdrættir
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Viðauki 3 Breiðamerkursandur – náttúruminjaskrá og
náttúruverndaráætlun

Áætluð mörk svæðis nr. 635 (Breiðamerkursands) samkvæmt lýsingu í náttúruminjaskrá 1975
(Náttúrustofa Suðausturlands/Snævarr Guðmundsson, 2020).
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Afmörkun svæðisins „Breiðamerkursandur-Kvíármýrarkambur“ í tillögum að náttúruverndaráætlun 20042008 (Náttúrustofa Suðausturlands/Snævarr Guðmundsson, 2020).
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Svæðið "Breiðamerkursandur-Fagurhólsmýri" í tillögum Náttúrufræðistofnunar Íslands að B-hluta nýju
náttúruminjaskrárinnar (Náttúrustofa Suðausturlands/Snævarr Guðmundsson, 2020).
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Viðauki 4 Breiðamerkursandur – fjöldi ferðamanna

Langtímaþróun í komum erlendra ferðamanna að Jökulsárlóni (Rögnvaldur Guðmundsson, 2020, 16).

Hlutfallslegur fjöldi erlendra ferðamanna við Jökulsárlón eftir árstíðum, breytingar yfir tíma (byggt á: Rögnvaldur
Guðmundssoni, 2020). Tímabilið „vetur“ miðast við samanlagðann fjöldaí mánuðunum janúar, febrúar, mars,
nóvember og desember á einstökum almanaksárum (sjá nánar Þorvarður Árnason og Johannes Welling, 2019).
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Áætlaður fjöldi farþega í íshellaferðum, út frá gögnum bílateljara (Rögnvaldur Ólafsson,
tölvupóstur dags. 5. apríl 2020).

Fjöldi erlendra erlendrar ferðamanna að Jökulsárlóni að vetrarlagi (Rögnvaldur Guðmundsson, 2020),
ásamt áætluðum heildarfjölda farþega í íshellaferðum, út frá gögnum bílateljara (Rögnvaldur Ólafsson,
tölvupóstur dags. 5. apríl 2020). Tímabilið „vetur*“ miðast hér við mánuðina nóvember og desember á
fyrra ári og mánuðina janúar, febrúar og mars á árinu þar á eftir.
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