STEFNA:
ÞJÓÐGARÐURINN OKKAR
LEIÐANDI Í SJÁLFBÆRNI

Útgáfa 1.0
APRÍL 2021
Mynd: Stefanía Eir Vignisdóttir

VÖRÐUÐ LEIÐ TIL FRAMTÍÐAR
Mikið uppbyggingastarf hefur átt sér
stað í Vatnajökulsþjóðgarði á
undanförnum árum. Mikilvægt er að
þróa starfsemina áfram með
markvissum hætti.
Ákveðið var undir lok árs 2020 að
skerpa kúrsinn og varða leiðina til
næstu ára.
Stefnumótunin var unnin með aðstoð
KPMG og komu að vinnunni stjórn,
svæðisráð og starfsfólk þjóðgarðsins.
Um er að ræða 1. útgáfu sem ætlað er
að vera í stöðugri mótun.

Í samantekt þessari er gerð grein fyrir
stefnunni – sýn, áherslum og aðgerðum
– um þjóðgarðinn okkar.
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Vatnajökulsþjóðgarði er
samkvæmt lögum ætlað að vernda
landslag, lífríki, jarðmyndanir og
menningarminjar.
Á sama tíma er skýrt markmið að
bjóða almenningi aðgengi og veita
fræðslu um náttúru, sögu og
mannlíf.
Þá er þjóðgarðinum ætlað að stuðla
að rannsóknum og styrkja byggð og
atvinnustarfsemi í nágrenni hans.

MARKMIÐ Í ÞJÓÐGARÐINUM OKKAR
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STEFNA: LEIÐANDI Í SJÁLFBÆRNI
SÝN

Metnaður okkar snýr að verndun einstakrar náttúru og menningarminja, mótuð af samspili
elds og íss.
Við gerum einstaklingum, samfélögum og komandi kynslóðum kost á að njóta náttúru,
menningar og sögu svæðisins sér til heilsubótar, aukinnar lífshamingju og hagsældar.

ÁHERSLUR

VERNDUN

UPPLIFUN

SKÖPUN

Skýr landnýtingarog verndaráætlun

Gestrisni og fræðsla

Sjálfbær ferðamennska

̶ Aðgengilegt skipulag um verndun
og nýtingu unnið í samstarfi við
hagsmunaðila
̶ Aðgengi á forsendum sjálfbærni
og svæðaskiptingar (e. zoning) í
samræmi við hefðir og
almannarétt

UNDIRSTÖÐUR

̶ Þjónusta ýti
undir jákvæða heildarupplifun
gesta
̶ Öflug og aðgengileg fræðsla um
þær auðlindir sem gera
þjóðgarðinn að sérstæðum
verðmætum

̶ Styðja atvinnulífið til nýsköpunar
og sjálfbærrar nýtingar
̶ Skýrt verklag og markmið mótuð í
samvinnu við lykil hagsmunaaðila

STJÓRNUN
Áhrifarík upplýsingamiðlun
̶ Áhrifaríkt kynningarstarf á
starfsemi og sérstöðu svo sem
Heimsminjaskrá UNESCO
̶ Frumkvæði og virk í umræðu

Fyrirmyndar rekstur

Traustar rannsóknir

̶ Rekstur og fjármál í jafnvægi og
stuðningur við sjálfbærni

̶ Traustir samstarfsaðilar og
aðgengilegar upplýsingar

̶ Öflug liðsheild

̶ Hagnýting rannsókna við stjórnun
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ÞJÓÐGARÐURINN OKKAR
STIKLAÐ Á STÓRU
• Vatnajökulsþjóðgarður var stofnaður árið 2008

• Vegakerfi innan garðsins er samtals yfir 1.000 km
• Skilgreindar göngu-, hjólreiða- og reiðleiðir spanna um 800 km
• Þjóðgarðurinn nær til átta sveitarfélaga, alls um 12.800 íbúa
• Þjóðgarðurinn er sá stærsti í Vestur-Evrópu og spannar tæpa
15 þús. km2 eða 15% af landinu

• Gestakomur á árinu 2019 voru um 2 milljónir
• Þátttakendur í fræðslustarfi voru um 13.000 á árinu 2019
• Rannsóknir innan þjóðgarðsins á árinu 2019 voru 45
• Fastir starfsmenn eru 36 og yfir sumartímann fer fjöldi
starfsmanna yfir 100 með starfsstöðvar á svæðunum auk
skrifstofu í Garðabæ
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Kortagerð: Landmælingar Íslands

ÞJÓÐGARÐURINN OKKAR
S É R S TA Ð A Á H E I M S V Í S U
• Þjóðgarðurinn var skráður á heimsminjaskrá UNESCO
árið 2019 þar sem hann hefur að geyma einstakar
náttúruminjar.
• Svæðið er einstakt á heimsvísu vegna sköpunarkrafta
náttúrunnar, samspils elds og íss og þeirrar
jarðfræðilegu fjölbreytni sem af því leiðir.

• Heimsminjasamningur UNESCO um verndun
menningar- og náttúruarfleifðar grundvallast á þeirri
forsendu að ákveðnir staðir á jörðinni hafi sérstakt
alþjóðlegt gildi og eigi sem slíkir að tilheyra sameiginlegri
arfleifð mannkyns. Með samningnum viðurkenndu ríki
nauðsyn verndunar þar sem það er talið skaða arfleifð
allra þjóða heims ef einhver hluti hinnar menningarlegu
eða náttúrulegu arfleifðar spillist eða hverfur.
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ÞJÓÐGARÐURINN OKKAR
BLÓMLEG FERÐAMENNSKA
• Sívaxandi ferðamannastraumur á síðasta áratug
• Gestir Vatnajökulsþjóðgarðs eru fjölbreyttur
hópur sem vill upplifa og stunda ólíka útivist
• Hefur kallað á mikla uppbyggingu innviða og
aukna ferðaþjónustu innan og við þjóðgarð á
síðustu árum
• Þjónusta við gesti er áberandi þáttur í starfi
þjóðgarðsins og má þar nefna fimm gestastofur,
upplýsingastöðvar, landvörslustöðvar,
fræðsluviðburði, áningarstaði, tjaldsvæði,
gistiskála, vegi, göngu- og hjólreiðaleiðir,
reiðleiðir og upplýsinga- og fræðsluskilti
• Sjálfbærniviðmið eru útgangspunktur
í uppbyggingu innviða og stuðla að aðgengi
sem ekki gengur á hagsmuni náttúruverndar og
-minja
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STEFNA: MEGINMARKMIÐ OG MAT Á ÁRANGRI
VERNDUN

UPPLIFUN

SKÖPUN

STJÓRNUN

Að vernda náttúru og
minjar og viðhalda
gæðum og sérstöðu þjóðgarðsins samhliða
því að veita aðgengi með
sjálfbærni að leiðarljósi.

Að þjónusta og fræðsla stuðli
að framúrskarandi upplifun
gesta er sækja þjóðgarðinn
heim.
Að heimamenn telji það til
aukinna gæða að búa í
nágrenni við þjóðgarðinn.

Að vinna með áhugasömum
aðilum að hámörkun
jákvæðrar upplifunar, meðal
annars með svæðaskiptingu,
lengri dvalartíma gesta, efla
menningu, viðskipti og
efnahagslegan ávinning fyrir
samfélag.

Að ná framúrskarandi árangri
í rekstri með markvissu
samstarfi við aðrar stofnanir,
sveitarfélög og
hagsmunaaðila.

>75

40

JÁKVÆÐ ÞRÓUN

Ánægja gesta (meðmælastig
e. NPS – Net Promoter
Score), fyrir helstu staði,
gesti og lykil hópa er starfa
eða búa í nágrenni við
þjóðgarðinn

ma.kr útgjöld gesta innan
þjóðgarðs og í nærliggjandi
sveitarfélögum árið 2030
– um 5% aukning á ári

Lykil sjálfbærnimælivarðar

Að hafa samráð
við hagsmunaaðila um
aðgengi og fræðslu og hafa
til hliðsjónar hefðir, menningu
og almannarétt.
Að viðhalda
stöðu þjóðgarðsins á Heimsminjaskrá UNESCO.

ÁLAG INNAN
ÞOLMARKA
Sjálfbærniviðmið, úttektir og
rannsóknir

Að byggja upp öfluga og
árangursmiðaða liðsheild
sem kappkostar að sýn,
áherslur og markmið náist
fram í góðri samvinnu við
samstarfsaðila.

TOPP 3
Í könnun á „Stofnun ársins“
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VERNDUN
ÁHERSLA
Skýr landnýtingar- og verndaráætlun
Verndun náttúru og minja er eitt af
meginhlutverkum
Vatnajökulsþjóðgarðs.
Skýr áætlun þar sem skipulag um
nýtingu og verndun er útlistað er
undirstaða og forsenda þess að
einstaklingar, samfélag og komandi
kynslóðir fái notið einstakrar náttúru og
menningar um ókomna tíð. Í því skyni er
nauðsynlegt að hafa til hliðsjónar hefðir
og almannarétt um aðgengi.

Innan Vatnajökulsþjóðgarðs eru mikilvæg búsvæði fjölda
lífvera og þar eru sjaldgæfar plöntu- og fuglategundir sem
þurfa sérstaka vernd
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VERNDUN
MARKMIÐ
Að vernda náttúru og minjar og
viðhalda gæðum og sérstöðu
þjóðgarðsins samhliða því
að veita aðgengi með sjálfbærni að
leiðarljósi.

LY K I L V Ö R Ð U R
V1

Samráðsferli um
landnýtingarog verndaráætlun

V2

Móta drög að landnýtingar- Vinna landnýtingar- og verndaráætlun fyrir þjóðgarðinn í heild,
og verndaráætlun
sbr. V1. Horft til mismunandi svæða, fyrirliggjandi gagna,
rannsókna, hefða, almannaréttar, slóða, vinsælla áfangastaða,
svæða með minni umferð, víðerna o.s.frv. Í þessu felst afstaða
um mismunandi aðstöðu og þjónustu á svæðum. Grunnur fyrir
frekara samráðsferli og skipulag innviðauppbyggingar.

V3

Forgangsröðuð áætlun um Skilgreina og forgangsraða uppbyggingu innviða byggt á V1 og
innviðauppbyggingu
V2 hér að ofan.

V4

Uppfærð Stjórnunar- og
verndaráætlun

Uppfæra Stjórnunar- og verndaráætlun fyrir
Vatnajökulsþjóðgarð. Bæta við nýjum svæðum með viðaukum.

V5

Sjálfbærniviðmið - álag og
þolmörk vegna umferðar

Þróa sjálfbærnivísa, úttektarfyrirkomulag og viðbragðsáætlun
sem tryggir að álag sé innan þolmarka..

Að hafa samráð við
hagsmunaaðila um aðgengi og
fræðslu og hafa til hliðsjónar
hefðir, menningu og almannarétt.
Að viðhalda stöðu þjóðgarðsins
á Heimsminjaskrá UNESCO.

M AT Á Á R A N G R I
ÁLAG INNAN ÞOLMARKA
Sjálfbærniviðmið, úttektir
og rannsóknir.

Drög að landnýtingar- og verndaráætlun*(e. zoning) unnin
í samráði við hagsmunaaðila.

*Unnið með hliðsjón af þingsályktun Nr. 27/148 um stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til
verndar náttúru og menningarsögulegum minjum 2018-2029.
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UPPLIFUN
ÁHERSLA
Gestrisni, fræðsla og jákvæð
upplifun
Innan þjóðgarðsins eru margar af helstu
náttúruperlum landsins. Árlega sækir því
þjóðgarðinn heim mikill fjöldi ferðamanna.
Verkefnið er meðal annars að tryggja að
þeir fái notið gæðanna án þess að gengið
sé á þau.
Þjónusta og fræðsla til gesta stuðli að
framúrskarandi upplifun þeirra. Einnig er
mikilvægt að tryggja góða upplifun á
stafrænum miðlum þjóðgarðsins svo sem
á vefsíðu og í þjónustugátt.
Mikilvægt er að heimamenn telji það til
aukinna gæða að búa í nágrenni við
þjóðgarðinn.

Þjóðgarðurinn geymir einstæðan fróðleik til skilnings á ferlum
náttúru, í jarðfræði jafnt sem líffræði. Þetta á einnig við um sögu
mannlífs, áhrif náttúruhamfara og hnattrænna loftlagsbreytinga í
landi á mörkum hlýrra og kaldra strauma í hafi og andrúmslofti.
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UPPLIFUN

LY K I L V Ö R Ð U R
U1

Þjónustustefna mótuð –
Móta þjónustustefnu með áherslu á gestrisni og upplifun, fræðslu og
aukin gæði og samræming jákvæða upplifun. Skýr miðlun á þjónusta er veitt á mismunandi stöðum.
Kynningar- og samráðsfundir með nærsamfélagi og hagsmunaaðilum,
svo sem útivistarfólki. Samræma þjónustu innan þjóðgarðs eða svæða
þjóðgarðs og leita eftir ákveðinni samræmingu við aðra þjóðgarða til
þæginda fyrir gesti.

U2

Rannsóknir
aðgengilegar á vef

Tryggja gott yfirlit yfir rannsóknir í þjóðgarðinum (sjá t.d.
https://researchinsvalbard.no/) og aðgengi að rannsóknarniðurstöðum til
að stuðla að hagnýtingu rannsókna og auknum sýnileika til stuðnings við
vísindasamfélagið.

U3

Aðgengilegt, gagnvirkt
upplýsingakerfi

Útbúa öflugt, aðgengilegt og gagnvirkt landupplýsingakerfi til samskipta
og upplýsingamiðlunar við gesti, íbúa og samstarfsaðila, svo sem um
landssvæði, náttúru, menningu, aðgengi, þjónustu og vá eða áhættu.

U4

Uppfærsla á Þjónustu- og
fræðsluáætlun

Uppfæra fræðsluáætlun fyrir 2023. Bæta við kafla um eftirfylgni
þjónustustefnu VJÞ. Huga meðal annars að því hvaða tæki og tól geti
bætt fræðslu og þjónustu.

U5

Samstarf um öryggi og
náttúruvá

Vera í góðu samstarfi og efla samskipti við viðeigandi aðila vegna áhættu
og náttúruvár. Að slíkt bæti og styðji við upplýsingakerfi sbr. lið U3

MARKMIÐ
Að þjónusta og fræðsla stuðli að
framúrskarandi upplifun gesta er
sækja þjóðgarðinn heim.
Að heimamenn telji það til aukinna
gæða að búa í nágrenni við
þjóðgarðinn.

M AT Á Á R A N G R I
>75
Ánægja gesta, (meðmælastig e. NPS
– Net Promoter Score), fyrir helstu
staði, gesti og lykil hópa er starfa eða
búa í nágrenni við þjóðgarðinn
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SKÖPUN
ÁHERSLA
Sjálfbær ferðamennska
Hjá Vatnajökulsþjóðgarði er unnið
að styrkingu byggðar og atvinnustarfsemi
í nágrenni hans, til að mynda með því að
hvetja til nýsköpunar og sjálfbærrar
nýtingar svæðisins. Þjóðgarðurinn er
vettvangur umfangsmikillar
atvinnustarfsemi sem er mikilvæg
forsenda þess að tilgangi hans verði
náð.

Við þurfum að setja verndarsvæði í stórt samhengi til þess að sýna
fram á að þau styrki líka atvinnulíf nærsvæða og almenna velferð.
Þau séu þannig órjúfanlega samofin arðbæru og öruggu umhverfi.

Alþjóðanáttúruverndunarsamtökin International Union for
Conservation of Nature (IUCN)

Vilji er til að vinna með áhugasömum
aðilum að jákvæðri þróun þjóðgarðs og
eflingu atvinnulífs. Stefnt er að lengri
dvalartíma gesta í og við þjóðgarðinn
ásamt því að efla menningu, fjölga
viðskiptatækifærum og auka
efnahagslegan ávinning fyrir samfélagið í
heild sinni.
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SKÖPUN
MARKMIÐ
Að gæta sérstaklega að sjálfbærri
þróun og þjónustuupplifun við
áfangastaðastjórnun einstakra og
fjölsóttra staða.
Að vinna með áhugasömum aðilum að
jákvæðri þróun þjóðgarðs, lengri
dvalartíma gesta, efla menningu,
viðskipti og efnahagslegan ávinning
fyrir samfélag.

M AT Á Á R A N G R I
40
ma.kr. útgjöld gesta innan þjóðgarðs
og í nærliggjandi sveitarfélögum árið
2030 – um 5% aukning á ári

LY K I L V Ö R Ð U R
S1

Þróa áfram atvinnustefnu

Virkt samráð um þróun atvinnustefnu sem skilar sér í gagnkvæmum
ávinningi til langs tíma og sjálfbærni í atvinnutengdri starfsemi. Náið
samráð við lykil hagsmunaaðila, svo sem sveitarfélög, ferðaþjónustu og
útivistarsamtök. Atvinnustefnu fylgt eftir.

S2

Efla stafræna þjónustu

Nýta meðal annars „Stafrænt Ísland“ til að auka þjónustu við gesti, íbúa
og þjónustuaðila með stafrænum hætti. Greina og nýta tækifæri til að
auka stafræna þjónustu, vera sýnileg á island.is og nota það sem
markaðstorg fyrir þjóðgarðinn.

S3

Sameiginleg
sjálfbærniviðmið

Vinna með hagsmunaaðilum, svo sem atvinnulífi og sveitarstjórnum að
sameiginlegum markmiðum og stjórnborði sem styður meðal annars við
að álag verði innan þolmarka og um sjálfbæra ferðamennsku.

S4

Framsýn og „græn“
uppbygging

Uppbygging innviða samkvæmt áætlun sem styður við sjálfbærni. Unnið
með lykil samstarfsaðilum og stofnunum ríkisins. Halda áfram með þá
uppbyggingu sem nú þegar er búið að ákveða.

S5

Eftirsóttur samstarfsaðili

Hvetja til nýsköpunar og framþróunar í starfsemi í tengslum við þjóðgarð
svo sem með árlegri viðurkenningu fyrir framúrskarandi atvinnustarfsemi,
nýsköpun, menningar- og listviðburði.
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STJÓRNUN
UNDIRSTÖÐUR
Öflug og samræmd stjórnun, skipulag og menning þarf að styðja við stefnu,
áherslur og markmið. Áhrifarík upplýsingamiðlun, fyrirmyndar rekstur og
traustar rannsóknir vinna saman að því að allir geti starfað að settu marki.
Jafnframt er mikilvægt að vera í góðu samstarfi við aðra áhugasama aðila
sem sinna góðu starfi tengt þjóðgarði, svo sem landeigendur, bændur,
útivistarfólk, samtök og sveitarfélög

SKIPULAG SEM STYÐUR VIÐ
ÁRANGUR
Stjórnskipulag þjóðgarðsins mótast að hluta af lögum en þarf einnig að
styðja við stefnu og að árangur náist.
Þjóðgarðsverðir ásamt starfsfólki sinna tilgreindum svæðum þjóðgarðsins.
Miðlægt er samræming og stuðningur, s.s.: fræðsla, rannsóknir,
mannauðsmál, fjármál, skipulagsmál, mannvirki, aðrir innviðir, stafræn tækni,
leyfismál og samningar, aðföng og upplýsingamiðlun.

Með öflugri teymisvinnu svæða og miðlægt er unnið að innleiðingu og
markmiðum stefnunnar, það er: verndun, upplifun, sköpun og stjórnun.
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STJÓRNUN
MARKMIÐ
Að ná framúrskarandi árangri í rekstri með
markvissu samstarfi við aðrar stofnanir,
sveitarfélög og hagaðila.
Að byggja upp öfluga og árangursmiðaða
liðsheild sem kappkostar að sýn, áherslur og
markmið náist fram í góðri samvinnu við ytri aðila.

M AT Á Á R A N G R I
JÁKVÆÐ ÞRÓUN
Lykil sjálfbærnimælikvarða

TOPP 3

LY K I L V Ö R Ð U R
ST1 Öflug verkefnastjórnun

við innleiðingu á stefnu
ST2 Sjálfbærni – áhættumat,

Heimsmarkmið og
stjórnborð

ST3 Fjármál sem styðja við

stefnu
ST4 Rannsóknaráætlun,

samstarfsaðilar og
framkvæmd

Í könnun á „Stofnun ársins“
ST5 Valdefla hópinn

Innleiða stefnu með árangursríkum hætti, viðeigandi
verkefnastjórnun og samþættingu við alla starfsemi þjóðgarðsins.
Kortleggja UFS (e. ESG) áhættuprófil starfseminnar og
yfirfara/tengja hann við Heimsmarkmiðin. Líta til áherslna
stjórnvalda og sveitarfélaga.
Setja upp „stjórnborð“ (eða mælaborð) til að styðja við markvissa
vinnu að sjálfbærni markmiðum.
Vinna áætlanir í virku samráði innri og ytri aðila og tryggja
fjármagn með tímanlegum hætti til að mæta stefnuáherslum.
Skilgreina hvaða rannsóknir þjóðgarðurinn þarf á að halda, greina
þær sem fyrir eru og gætu nýst og semja við samstarfsaðila eftir
því sem við á um rannsóknir og hönnun rannsókna. Forgangsmál
að koma á þolmarkarannsóknum og reglubundnu ástandsmati á
helstu áfangastöðum innan þjóðgarðsins.
Skilgreina og innleiða árangursmiðaða menningu og gildi er styðja
við stefnu og áherslur þjóðgarðsins. Efla gestgjafahlutverk, færni
og þekkingu starfsfólks og búsetuskilyrði í samvinnu við
sveitarfélög eftir því sem við á. Fjölga stöðugildum í samræmi við
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nýjar áherslur og þörf.

STJÓRNUN
MARKMIÐ
Að ná framúrskarandi árangri í rekstri með
markvissu samstarfi við aðrar stofnanir,
sveitarfélög og hagaðila.
Að byggja upp öfluga og árangursmiðaða
liðsheild sem kappkostar að sýn, áherslur og
markmið náist fram í góðri samvinnu við ytri aðila.

M AT Á Á R A N G R I
JÁKVÆÐ ÞRÓUN

LY K I L V Ö R Ð U R
ST6

Móta lykil áherslur fyrir
kynningarstarf

Yfirfara og setja niður lykil áherslur í öllu kynningarstarfi í samræmi
við stefnu. Hluti af vinnu verður að þróa áfram „útlit og ímynd“ og
viðeigandi þætti í hönnunarhandbók.

ST7

Upplýsinga- og
kynningar áætlun og
framkvæmd

Markviss og öflugt kynningarstarf svo sem á vefsvæði, framleiðsla
á efni fyrir hvert svæði og fyrir heild. Gerð reglna um hvernig aðilar
innan VJÞ tjá sig út á við. Reglubundin áætlun og framfylgni við allt
kynningarstarf. Samstarf við aðra lykil aðila er kynna Ísland, s.s.
Ferðamálastofa, Íslandsstofa og Icelandair upp á að samræmi
hvað sagt er og hvað má.

ST8

„Græn“ aðföng og
ökutæki

Áætlun og þróun í átt að vistvænum aðföngum og ökutækjum.
Huga að vottunum.

ST9

Skilvirkni og samvinnauppfæra stjórnarhætti
eða -verklag

Yfirfara stjórnarhætti til að efla samspil stjórnar, svæðisráða og
stjórnenda til að ná fram aukinni skilvirkni í starfsemi, bæta samráð
og ákvarðanatöku.

Lykil sjálfbærnimælikvarða

TOPP 3
Í könnun á „Stofnun ársins“

ST10 Efla þekkingu og gæði

Skilgreina samstarf við innlenda og erlenda þjóðgarða og taka upp
með formlegu samstarfi virk tengsl með reglulegum fundum, ferðum o.sv.fr.
við innlenda- og erlenda
þjóðgarða
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VEGVÍSIR: 25 LYKIL VÖRÐUR TIL 2025
2021

2022

V4

VERNDUN
V1

V2

Samráðsferli um
landnýtingar- og
verndaráætlun

Móta drög að
landnýtingar- og
verndaráætlun

V3

Forgangsröðuð
áætlun um innviðauppbyggingu

S3

S4

LEIÐANDI Í
SJÁLFBÆRNI

Sjálfbærniviðmið álag og þolmörk
vegna umferðar
U5

Rannsóknir aðgengilegar
á vef

Þjónustustefna mótuð –
aukin gæði og
samræming

V5

Samstarf um öryggi og
náttúruvá

Uppfærsla á Þjónustuog fræðsluáætlun

Aðgengilegt, gagnvirkt
upplýsingakerfi

U3

U1

Uppfærð
Stjórnunar- og
verndaráætlun

U4

U2

2025

2023

S5

Eftirsóttur samstarfsaðili

St10

Framsýn og „græn“
uppbygging
St8

Sameiginleg sjálfbærni
viðmið

UPPLIFUN

Efla þekking og gæði með
formlegu samstarfi við innlendaog erlenda þjóðgarða

„Græn“ aðföng og
ökutæki
St9

St5
S2

St6

St2

S1

Valdefla hópinn

Efla stafræna þjónustu

Þróa áfram atvinnustefnu

Sjálfbærni – áhættumat,
Heimsmarkmið og
stjórnborð
St3

St1

SKÖPUN

Öflug verkefnastjórnun við
innleiðingu á stefnu

Skilvirkni og samvinnauppfæra stjórnarhætti/ verklag

Móta lykil áherslur fyrir
kynningarstarf
Upplýsinga- og kynningar
St7
áætlun og framkvæmd

Fjármál sem styðja við
stefnu
St4

Rannsóknaáætlun,
samstarfsaðilar og
framkvæmd

STJÓRNUN
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Góður árangur byggir á nánu samstarfi. Í starfi
Vatnajökulsþjóðgarðs er kappkostað að eiga
samvinnu við hlutaðeigandi samstarfsaðila og
hagsmunahópa, sem meðal annars eru:
Opinberar stofnanir

ÞJÓÐGARÐURINN OKKAR
LEIÐANDI Í SJÁLFBÆRNI

Sveitarfélög

Viðbragðsaðilar
Fræðasamfélag og rannsóknaraðilar
Skólar
Náttúru- og umhverfisverndarsamtök
Útivistarfélög

Veiðifélög
Landeigendur
Bændur
Íbúar
Ferðaþjónusta og önnur atvinnustarfsemi
Landshlutabundin hagsmunasamtök
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