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1 Inngangur
Í ársbyrjun 2017 festi íslenska ríkið kaup á jörðinni Felli í Suðursveit. Kaupverðið var 1.520 m.kr.1 Jörðin
Fell fór í eyði á síðari hluta 19. aldar.
Fell og nærliggjandi þjóðlendur í voru friðlýst sem hluti af Vatnajökulsþjóðgarði þann 25. júlí 2017
þegar þáverandi umhverfis- og auðlindaráðherra undirritaði friðlýsingu Jökulsárlóns og nærliggjandi
svæða. Vatnajökulsþjóðgarður stækkaði þá um 189 km2. Við friðlýsinguna náðu mörk
Vatnajökulsþjóðgarð í fyrsta sinn að hafi, og í raun 115 metra út frá stórstraumsfjöru.
Eignarhald lands á svæðinu er því alfarið í höndum íslenska ríkisins, en samkvæmt lögum um
Vatnajökulsþjóðgarð getur landsvæði í þjóðgarðinum verið í eigu íslenska ríkisins eða í eigu annarra
aðila ef um það næst samkomulag við viðkomandi landeiganda.
Næstu nágrannar friðlýsta svæðisins á Breiðamerkursandi eru Kvísker í vestri og Reynivellir I og III í
austri. Einnig verður að telja Breiðabólsstað, Gerði og Hala sem næstu nágranna.
Við friðlýsingu svæðisins fékk suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs ærið verkefni í hendurnar. Fyrir hafði
starfsemi suðursvæðis að mestu verið í Skaftafelli, en frá og með sumrinu 2017 voru tveir af
fjölsóttustu ferðamannastöðum Íslands komnir í umsjón suðursvæðis.
Starfsemi Vatnajökulsþjóðgarðs við Jökulsárlón hefur frá upphafi verið samofin starfsemi í Skaftafelli.
Í upphafi fylgdi ekki nægilegt fjármagn stækkuninni, svo að til þess að manna viðveru við Jökulsárlón
þurfti að draga úr mannskap í Skaftafelli. Viðvera landvarða á svæðinu hefur alltaf verið í lágmarki og
í raun aldrei haldist í hendur við raunverulega þörf svæðisins. Nánar verður farið í þróun í fjölda
ferðamanna og fjölda starfsmanna síðar í þessari skýrslu.

2 Skipulagsmál
2.1 Fjallsárlón
Sveitarfélagið Hornafjörður samþykkti árið 2015 deiliskipulag fyrir austurbakka Fjallsárlóns á
Breiðamerkursandi.2 Deiliskipulagssvæðið er um 70 km2 og nær frá Breiðá í norðri, til suðurs meðfram
gömlum árfarvegi, yfir núverandi aðkomuveg og að Fjallsá í vestri.3 Í kjölfarið var auglýst eftir aðila til
að reka ferðaþjónustu við Fjallsárlón. Gengið var til samninga við Fjallsárlón ehf.
Með samningnum fékk Fjallsárlón ehf. heimild til nýtingar á landsvæði við Fjallsárlón, og er gildistími
samningsins frá 1. maí 2015 til 31. desember 2027, með heimild til framlengingar til 6 ára.

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2017/01/09/Rikissjodur-kaupir-jordina-Fell-iSudursveit/
2 https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=c96693b6-3fcd-4d46-8e39-dc24ea97ec7d
3 http://www.glamakim.is/wp-content/uploads/2017/03/FJALLSARLON_DEILISKIPULAG_YFIRLIT.pdf
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2.2 Jökulsárlón
Þegar Jökulsárlón og nærliggjandi þjóðlendur voru friðlýstar var strax hafist handa við undirbúning á
nýju deiliskipulagi fyrir svæðið. Í nýju deiliskipulagi er öll uppbygging og starfsemi færð frá lóninu sjálfu
og upp á bakka í u.þ.b. eins kílómetra fjarlægð frá núverandi athafnasvæði. Nýtt deiliskipulag var svo
staðfest þann 19. júní 2020.4
Nokkur fyrirtæki eru með tímabundin leyfi til að hafa aðstöðu og starfsemi á aðalbílastæðinu við
Jökulsárlón. Sú starfsemi var í flestum tilvikum hafin áður en gildandi deiliskipulag tók gildi og tekur
staðsetning hennar því ekki mið af skipulaginu. Takmörkuð aðstaða á núverandi aðalbílastæði er
flöskuhálsinn í því að útvíkka atvinnustarfsemi á svæðinu eins og stendur, en með nýjum bílastæðum
í Eystri- og Vestari Fellsfjöru og fyrirhugaðri uppbyggingu salerna þar mun skapast svigrúm fyrir
móttöku gesta í skipulagðar ferðir á öðrum bílastæðum svæðisins. Líklegt er að önnur útvíkkun
starfsemi á svæðinu þurfi að haldast í hendur við færslu athafnasvæðisins og þá uppbyggingu sem þar
er gert ráð fyrir að verði.

3 Stjórnunar- og verndaráætlun
Um leið og skrifað var undir friðlýsingu Jökulsárlóns og nærliggjandi svæða var hafist handa við
undirbúning á gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir svæðið, en samkvæmt lögum um
Vatnajökulsþjóðgarð er stjórnunar- og verndaráætlun meginstjórntæki þjóðgarðsins. Í stjórnunar- og
verndaráætlun svæðis skal meðal annars tilgreina „markmið verndunar, stefnu stjórnar og leiðir til að
framfylgja stjórnun og vernd.“5
Ferlið var langt og strangt, en á fundi sínum þann 19. september 2017 lagði þáverandi formaður
svæðisráðs suðursvæðis fram drög að verk- og kostnaðaráætlun vegna gerðar stjórnunar- og
verndaráætlunar fyrir Breiðamerkursand. Stjórn samþykkti drögin að því gefnu að fjármagn fengist til
verkefnisins. Á fundi stjórnar þjóðgarðsins þann 14. maí 2018 fól stjórn svæðisráði suðursvæðis að
vinna stjórnunar- og verndaráætlun fyrir svæðið. Í lok ágúst sama ár lá fyrir fjármagn til verksins og í
upphafi árs 2019 var gengið til samninga við Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Höfn, Nýheima
Þekkingarsetur og Náttúrustofu Suðausturlands um gerð stjórnunar- og verndaráætlunar.
Frá upphafi var ljóst að mikil vinna væri fyrir höndum, enda Jökulsárlón þá þegar orðinn vinsæll
áfangastaður og margir hagsmunaaðilar sem þurftu að koma að borðinu. Tekin voru 24 viðtöl við
hagsmunaaðila og þau greind fyrir gerð áætlunarinnar. Auk þess voru haldnir vinnufundir, bæði lokaðir
þar sem fulltrúum helstu hagsmunaaðila var boðið að taka þátt, og einnig opinn fundur þar sem öllum
þeim sem vildu koma sínum sjónarmiðum á framfæri var boðið að koma og taka þátt í vinnunni.
Viðauki við stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs vegna Breiðamerkursands var svo
samþykktur og undirritaður af umhverfisráðherra í Skaftafelli þann 30. júní 2021.

4
5

https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?recordID=651e6eac-6ccb-4e83-9e60-5270c1d4a782
Lög nr. 60/2007, 12.gr.
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4 Vöktunarverkefni
4.1 Náttúrustofa Suðausturlands
4.1.1 Fuglar
Breiðamerkursandur er mikilvægt búsvæði fugla, bæði á lands- og heimsvísu og skilgreint sem IBA
svæði (Important Bird and Biodiversity Area).6 Náttúrustofa Suðausturlands og Fuglaathugunarstöð
Suðausturlands hafa síðustu ár sinnt mikilvægum rannsóknum á lífríki Breiðamerkursands. Má þar
einna helst nefna ítarlegar rannsóknir á varpútbreiðslu og merkingum á helsingja, auk varpútbreiðslu
og varpárangurs skúms. Skúmur er skilgreindur sem tegund í bráðri hættu á innlendum válista.

4.1.2 Jöklabreytingar
Náttúrustofa Suðausturlands hefur undanfarin ár sinnt gríðarlega mikilvægu hlutverki í vöktun á hopi
jökla. Þar er Breiðamerkurjökull engin undantekning. Verkefnið Hörfandi Jöklar, sem er
samstarfsverkefni Vatnajökulsþjóðgarðs og Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins með aðkomu m.a.
Veðurstofu Íslands, Jarðvísindastofnunar, Jöklarannsóknarfélagsins og Náttúrustofu Suðausturlands,
er mikilvægur þáttur í vöktun á hopun skriðjökla á suðursvæði þjóðgarðsins.

4.2 Umhverfisstofnun
Árið 2021 tók Vatnajökulsþjóðgarður í fyrsta skipti þátt í mati á ástandi áfangastaða, sem er verkefni
á vegum Umhverfisstofnunar.7 Fimm staðir á Breiðamerkursandi voru metnir og lenti einn þeirra,
Námuvegur, á rauðum lista vegna slæms ástands. Hætt er við að vegur inn í Þröng fari á sama veg
verði ekki gripið í taumana.

4.3 Náttúrufræðistofnun Íslands
Vöktun náttúruverndarsvæða er langtímaverkefni sem hófst árið 2019. Verkefnið er samstarfsverkefni
NÍ, náttúrustofa á landinu, Umhverfisstofnunar og Vatnajökulsþjóðgarðs.8 Náttúrustofa
Suðausturlands sér um vöktun náttúruverndarsvæða á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, en fylgst er
með gróðri, fuglum og selum á Breiðamerkursandi, auk þess sem fylgst er með þróun slóða frá þjóðvegi
og upp að vestur- og austurhluta Breiðamerkurjökuls.

5 Varða
Varða er samstarfsverkefni á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og umhverfis- og
auðlindaráðuneytisins.9 21. apríl 2021 tilkynnti ráðherra að Jökulsárlón yrði einn af fjórum fyrstu
Vörðum Íslands. Það er kostur að við Jökulsárlón er lítil uppbygging hafin og því tækifæri til þess að öll
uppbygging verði samkvæmt stefnu verkefnisins.
http://www.ni.is/dyr/fuglar/mikilvaeg-fuglasvaedi/votlendi-og-onnur-svaedi
https://ust.is/nattura/natturuverndarsvaedi/astand-natturuverndarsvaeda/astandsmat-afangastada-innanfridlystra-svaeda/
8 https://www.ni.is/greinar/voktun-natturuverndarsvaeda
9 https://www.stjornarradid.is/verkefni/atvinnuvegir/ferdathjonusta/varda-heildstaed-nalgunafangastadastjornunar/
6
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Vatnajökulsþjóðgarður fékk 75 m.kr. í fyrstu úthlutun verkefnisins. Fjármagnið skiptist niður á þrjú
verkefni sem brýnt þótti að fara af stað með; (1) heimtaugar, búnað og undirbúning fyrir
rafhleðslustöðvar í Eystri- og Vestari Fellsfjöru, (2) áningarstaðir og göngustígagerð, og (3)
þolmarkarannsókn.

5.1 Verkefni
5.1.1 Heimtaugar, búnaður og undirbúningur
Rafmagn er mikilvægur liður í nýtingu svæðisins. Í verkefnið fengust 15 m.kr. Undirbúningur
verkefnisins hófst í júlí 2021 og er áætlað að verkefninu ljúki í september 2022. Lagðar verða
heimtaugar á þrjú bílastæði og með því verða svæðin tilbúin fyrir rafhleðslustöðvar.

5.1.2 Áningarstaðir og göngustígagerð
Í þennan hluta verkefnisins fengust 45 m.kr. Stærsti hluti fjármagnsins, eða um 30 m.kr. fara í hönnun
og gerð innkomutorgs á austanverðum Breiðamerkursandi, en samkvæmt stjórnunar- og
verndaráætlun skal setja upp upplýsingatorg austan- og vestan megin á Breiðamerkursandi.10 Þar skal
vera áningarstaður með fræðslu- og upplýsingaskiltum. Hönnun er lokið og er áætlað að framkvæmdir
hefjist á árinu 2022.

5.1.3 Þolmarkarannsókn
Á Breiðamerkursandi er lífríkið margbreytilegt. Jökullinn hopar ár frá ári og sífellt kemur nýtt land
undan jökli. Á sama tíma er ágangur gesta á svæðinu mikill. Þolmarkarannsókn er því gríðarlega
mikilvæg til þess að meta álag og þolmörk svæðisins. Í hefðbundinni þolmarkarannsókn eru skoðaðir
fjórir þættir, (1) þolmörk náttúrunnar, (2) þolmörk innviða, (3) þolmörk gesta, og (4) þolmörk
heimamanna. Samspil þessara fjögurra þátta á Breiðamerkursandi er flókið og því þurfti að
forgangsraða verkefnum þegar kom að gerð þolmarkarannsóknar. Það eru Nýheimar Þekkingarsetur
og Náttúrustofa Suðausturlands sem vinna verkefnið, og í samráði við þjóðgarðsvörð á svæðinu var
ákveðið að leggja áherslu á fyrstu tvo þættina, þolmörk náttúru og þolmörk innviða. Verkefnið hófst
haustið 2021 og áætlað er að lokaskýrslu verði skilað í kringum áramótin 2022-2023.

5.1.4 Framhald verkefnis
Starfsmenn Vatnajökulsþjóðgarðs vinna nú að aðgerðaáætlun ásamt ráðgjöfum RATA sem koma að
verkefninu. Sú vinna er gríðarlega gagnleg þegar kemur að yfirsýn og skipulagningu verkefna á
svæðinu. Mikill samhljómur er meðal starfsmanna þjóðgarðsins um næstu skref.

6 Atvinnustarfsemi
Árið 2016 voru gerðar breytingar á lögum nr. 60/2007 um Vatnajökulsþjóðgarðs þess efnis að óheimilt
sé að reka atvinnutengda starfsemi í Vatnajökulsþjóðgarði án samnings um slíka starfsemi við
þjóðgarðinn. Þá er jafnframt kveðið á um það í lögunum að stjórn þjóðgarðsins hafi yfirumsjón með
gerð atvinnustefnu, þ.m.t. að móta skilyrði fyrir því að aðilar megi stunda atvinnu innan þjóðgarðsins
Viðauki við stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs vegna Breiðamerkursands, greinargerð
bls.53
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og samninga þar um. Í framhaldinu hófst vinna við gerð slíkrar stefnu sem m.a. fól í sér ítarlegt
kynningar- og samráðsferli. Stefnan var samþykkt af stjórn þjóðgarðsins þann 24. júní 2019 . Þá voru
gerðar breytingar á reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarðs, sbr. reglugerð nr. 300/2020, þar sem m.a.
kom inn nýr kafli um atvinnutengda starfsemi og leyfisveitingar.

6.1 Fjallsárlón
Árið 2015 gerði Sveitarfélagið Hornafjörður samning við Fjallsárlón ehf. um rekstur ferðaþjónustu við
Fjallsárlón. Samningurinn færðist til Vatnajökulsþjóðgarðs eftir að svæðið varð hluti af þjóðgarðinum.
Siglt er á slöngubátum á lóninu svo lengi sem lónið frýs ekki. Rekstraraðili hefur byggt upp húsnæði
við bílastæðið og er þar rekin veitingasala og salernisaðstaða árið um kring.

6.2 Jökulsárlón
Nokkur fyrirtæki reka starfsemi á og við Jökulsárlón á grundvelli tímabundinna samninga sem í sumum
tilvikum voru gerðir við fyrri landeiganda, Sameigendafélag Fells. Eftir að landið varð eign ríkisins og
kom í umsjón Vatnajökulsþjóðgarðs hafa tekjur af samningunum runnið til þjóðgarðsins.
Samningsskilmálar og ákvæði um gildistíma/samningslok eru ólík milli fyrirtækja.
Þrjú fyrirtæki bjóða upp á siglingar á Jökulsárlóni ýmist á hjólabátum, slöngubátum eða kajökum og
hafa þau öll aðstöðu á aðalbílastæði, misumfangsmikla. Þá hefur eitt fyrirtæki tímabundið tilraunaleyfi
til að þróa svifnökkvaferðir en sá rekstur krefst samkvæmt skilmálum leyfisins ekki aðstöðu við lónið.
Tveir veitingavagnar hafa haft tímabundið leyfi til reksturs við Jökulsárlón síðustu árin. Aðstöðuleyfin
hafa verið gefin út til eins árs í senn. Í undirbúningi er að auglýst verði í almennri auglýsingu/útboði
eftir umsóknum um slík leyfi á þessu ári. Þá hafa 2-4 rekstraraðilar íshellaferða fengið leyfi til að
staðsetja færanlega aðstöðuvagna við aðalbílastæðið frá september og út apríl.
Önnur fyrirtæki hafa sýnt því áhuga að stunda siglingar og aðra starfsemi á og við Jökulsárlón en ekki
hefur verið unnt að verða við því hingað til m.a. þar sem ekki er búið að ráðast í þá uppbyggingu sem
aukið umfang starfsemi og tilfærsla athafnasvæðisins í samræmi við deiliskipulag myndi krefjast.
Úthlutun takmarkaðra gæða svæðisins á grundvelli laga um Vatnajökulsþjóðgarð og nýrra laga nr.
100/2021 um leyfi til nýtingar lands í eigu ríkisins í atvinnuskyni11 kallar á vandaðan undirbúning, þ.m.t.
stefnumótun, uppbyggingu og greiningarvinnu. Þessi undirbúningur er mislangt kominn. Stefnumótun
fyrir svæðið er að mestu tilbúin, en hún kemur m.a. fram í lögum um Vatnajökulsþjóðgarð, reglugerð
þjóðgarðsins, atvinnustefnu, stjórnunar- og verndaráætlun og deiliskipulagi. Núverandi athafnasvæði
og aðalbílaplan er lítið og innviðir frumstæðir og ekki miðaðir við fjölda gesta. Þar er því ekki rými fyrir
aukna starfsemi miðað við stöðuna í dag. Gildandi deiliskipulag gerir ráð fyrir færslu á athafnasvæðinu
en sú uppbygging er ekki hafin. Ýmis gagnaöflun, rannsóknir og greiningarvinna hafa farið fram, m.a. í
tengslum við gerð stjórnunar- og verndaráætlunar og deiliskipulags fyrir svæði en þolmarkarannsókn
og undirbúningur innviðauppbyggingar stendur yfir.

11

https://www.althingi.is/lagas/151c/2021100.html
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9

6.3 Jökulsporður
Innleiðing framangreindra laga og stefnu Vatnajökulsþjóðgarðs fyrir atvinnustarfsemi í þjóðgarðinum
er og verður langt ferli. Fyrstu skrefin í gerð samninga við ferðaþjónustuaðila voru tekin 31. júlí 2020
þegar auglýst var eftir umsóknum um atvinnutengda starfsemi á suðursvæði (jöklagöngur og
íshellaferðir). Til að koma til móts við óskir rekstraraðila um stýringu á flæði ferðamanna og til að koma
í veg fyrir of mikinn fjölda í íshellum voru settar á fjöldatakmarkanir sem byggðust á mati rekstraraðila
á því hversu marga gesti þeir gætu farið með í slíkar ferðir á dag. Miðuðust fjöldatölur við 3300 gesti
á dag í heildina, en fjöldi var misjafn eftir svæðum. Gengið var til samninga við 27 fyrirtæki um
starfsemi á 5 svæðum; (1) Breiðamerkurjökull austur (Þröng), (2) Breiðamerkurjökull vestur, (3)
Falljökull/Virkisjökull, (4) Skálafellsjökull og (5) Skeiðarárjökull. Giltu samningarnir fram til 30.
september 2021. Í janúar 2021 lagði svæðisráð suðursvæðis hins vegar til að fallið yrði frá
fjöldatakmörkunum, enda samdráttur í ferðaþjónustunni vegna áhrifa af völdum heimsfaraldurs
Covid-19.
Þann 9. júlí 2021 var aftur auglýst eftir umsóknum um atvinnutengda starfsemi á suðursvæði
þjóðgarðsins. Að þessu sinni voru gerðir samningar við 25 fyrirtæki um starfsemi á fjórum væðum; 1)
Breiðamerkurjökull austur, (2) Breiðamerkurjökull vestur, (3) Falljökull/Virkisjökull, og (4)
Skeiðarárjökull. Samningarnir renna út 30. apríl 2022, en fyrirhugað er að bjóða upp á framlengingu
samningsins út september, en þá er gert ráð fyrir að nýir samningar taki gildi. Engar takmarkanir á
fjölda gesta eða rekstraraðila voru gerðar í þessu ferli en fyrirtækin þurfa að uppfylla ýmis skilyrði, m.a.
um umgengni, umhverfisáhrif og öryggi.

6.4 Fjöldi starfsmanna
Jökulsárlón er ekki bara vinnustaður starfsmanna þjóðgarðsins. Bæði sumar og vetur starfar á svæðinu
mikill fjöldi starfsmanna þeirra fyrirtækja sem eru með samninga við þjóðgarðinn. Veturinn 2020-2021
er áætlað að starfsmenn í íshellaferðamennsku hafi verið um 12512. Sumarið 2020 má gera ráð fyrir
um 35 starfsmönnum þeirra fyrirtækja sem eru með siglingar á Jökulsárlóni, auk starfsmanna
veitingavagna.
Ofan á þetta bætist svo við starfsfólk fyrirtækja sem ekki er með samning við þjóðgarðinn, s.s.
ökuleiðsögumanna í sérferðum, Strætó og annarra rútufyrirtækja.
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Byggt á gögnum sem safnað var í tengslum við gerð samninga um íshellaferðir og jöklagöngur sumarið 2020.
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7 Gestatölur
Jökulsárlón hefur alltaf verið vinsæll áfangastaður gesta. Ákveðnum toppi var náð á árunum 20182019, en á síðustu mánuðum og árum hefur Covid-19 haft áhrif þar eins og annarsstaðar. Það er þó
vert að taka það fram að talið er að um 70-80% af öllum ferðamönnum ársins 2021 hafi komið að
Jökulsárlóni.
2019
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Jökulsárlón 2021

Eitt af því sem gestir sækja í á Breiðamerkursandi eru íshellar. Íshellaferðir og jöklagöngur hafa verið,
að siglingum á lónum undanskildum, ríkjandi í ferðaþjónustu svæðisins síðustu ár. Íshellaferðir fóru að
ryðja sér til rúms í ferðaþjónustu Austur Skaftafellssýslu veturinn 2014-2015. Fyrstu árin var helsta
íshellasvæðið vestan megin í Breiðamerkurjökli. Eins og áður segir þá eru aðstæður á svæðinu
síbreytilegar, og veturinn 2019-2020, rétt fyrir Covid-19, breyttust aðstæður og enga aðgengilega
íshella var að finna vestan megin. Einn stór og aðgengilegur fannst þó austan megin, inni í Þröng. Þessa
breytingu má sjá á myndinni hér fyrir neðan.
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Samanburður á Þröng og Breiðárlóni frá upphafi talninga
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Breiðárlón

8 Starfsemi VJÞ
8.1 Þróun stöðugilda
Þegar Breiðamerkursandur varð hluti af Vatnajökulsþjóðgarði, árið 2017, fylgdi stækkuninni ekki það
fjármagn sem þurfti til þess að sinna nauðsynlegri uppbyggingu eða eftirliti á svæðinu. Í byrjun var
dregið úr starfsmannafjölda í Skaftafelli til þess að mæta þessari nauðsynlegu mönnun. Þetta var
upphafið að því fyrirkomulagi í starfsmannamálum sem síðan hefur verið við lýði í bæði í Skaftafelli og
á Breiðamerkursandi, þ.e. að ávallt eru starfsmenn „teknir frá“ Skaftafelli. Að sama skapi hefur oft á
tíðum ekki verið nægilega vel mannað við Jökulsárlón því starfsmenn hefur vantað í Skaftafell.
Jökulsárlón hefur því ekki fengið það fjárhagslega svigrúm sem þarf til þess að starfsstöðin þróist eins
og eðlilegt getur talist með ferðamannastað af þessari stærðargráðu.
Frá því í janúar 2019 hefur starfsemi í Skaftafelli og á Breiðamerkursandi verið samkeyrð. Það þýðir að
allt starfsfólk á þessum starfsstöðvum gengur vaktir bæði í Skaftafelli og á Jökulsárlóni, að
undanskildum starfsmönnum tjaldsvæðis í Skaftafelli. Þessi ákvörðun var tekin í kjölfar mikillar
óánægju starfsfólks með aðstæður við Jökulsárlón og mikla einangrun á Hrollaugsstöðum þar sem það
var búsett á þeim tíma. Hafði þessi óánægja í för með sér mikla starfsmannaveltu á svæðinu sem leiddi
til lítilla afkasta starfsfólks og verkefni unnust illa.
Það er samdóma álit bæði stjórnenda og annarra starfsmanna að þetta hafi verið breyting til hins
betra, þar sem starfsfólkið býr allt saman í Skaftafelli og fær fjölbreytni í verkefnum og staðsetningu.
Þetta hefur einnig orðið til þess að starfsfólkið nýtist betur og afköst verða meiri.
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Fjöldi stöðugilda á Breiðamerkursandi á árunum 2017-2021, landverðir
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Janúar
2,63
1,53
2,74
2,7
Júlí
3
3
3
4,75
4,72
Nóvember
1,95
2
2
5
4,33

3,5
(6)
(4)

Fjöldi stöðugilda á Breiðamerkursandi á árunum 2017-2021, ræsting
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Janúar
1
1
Júlí
2
1
3
2
3
Nóvember
1
1
1
0,5

0,5
(3)
(2)

Fjöldi stöðugilda á Breiðamerkursandi á árunum 2017-2021, samtals
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Janúar
2,63
2,53
3,74
2,7
Júlí
5
4
6
6,75
7,72
Nóvember
1,95
3
3
6
6,33

6
(8)
(6)

Töflurnar hér fyrir ofan lista upp fjölda stöðugilda á Breiðamerkursandi frá því svæðið varð hluti af
Vatnajökulsþjóðgarði. Inni í þessum tölum er staða yfirlandvarðar, sem sinnir einnig ýmsum
sérverkefnum fyrir svæðið og gengur því ekki eiginlegar vaktir. Staða yfirlandvarðar á svæðinu hefur
reynst nauðsynlegur þáttur í markvissri verkstýringu, þar sem næstu yfirmenn eru sjaldan til staðar á
svæðinu. Eins og sést á tölunum er hæg fjölgun á starfsfólki, en álagið sumarið 2021 sýnir að þörf er á
fleira starfsfólki.
Nauðsynlegt er að tryggja áframhaldandi fjölgun stöðugilda á Breiðamerkursandi til framtíðar, með
það að markmiði að starfsstöðin verði sjálfstæð og geti staðið undir mönnun óháð starfsstöðinni í
Skaftafelli.

8.2 Innviðir
Vatnajökulsþjóðgarður ber ábyrgð á flestum þeim innviðum og skiltum sem finna má á
Breiðamerkursandi. Rekstraraðilar siglinga á Jökulsárlóni eru þó með einhverja innviði og
rekstraraðilar á Fjallsárlóni hafa byggt upp aðstöðu þar.
Það sem hamlað hefur frekar uppbyggingu innviða á aðal athafnasvæðinu er skortur á landsvæði. Þar
að auki kom það fram snemma í ferlinu við gerð nýs deiliskipulags að vilji væri fyrir því að færa
athafnasvæðið fjær lóninu og var því ákveðið að ráðast ekki í né heimila öðrum nýframkvæmdir á
núverandi bílastæði.

8.2.1 Salerni
Á aðalbílastæðinu við Jökulsárlón eru tímabundin gámasalerni sem sett voru upp sumarið 2018 fyrir
tilstilli styrks úr Innviðasjóði. Salernin eru 11 talsins í þremur gámum. Þau anna illa þeim fjölda gesta
sem heimsækja svæðið á ári hverju.
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Í styrkúthlutun úr innviðasjóði fyrir árið 2021 (Jökulsárlón uppbygging, áfangi 2) fékk
Vatnajökulsþjóðgarður 15 m.kr. til þess að hanna salerni og fráveitumannvirki á svæðinu. Vonir standa
til að hægt verði að hanna fráveitumannvirki og salerni árið 2022. Ekki hefur fengist fjármagn til
uppbyggingar varanlegra salerna, en Vatnajökulsþjóðgarður vonast til þess að framkvæmdir standi yfir
á árunum 2023-2025. Salernin verða staðsett á bílastæðunum þremur (aðalbílastæði, Eystri-Fellsfjara
og Vestari-Fellsfjara).

8.2.2 Húsnæði
Í upphafi hafði starfsfólk þjóðgarðsins aðstöðu í gömlu hjólhýsi sem staðsett var við aðal
athafnasvæðið við Jökulsárlón. Starfsfólk hafði einnig aðgang að salernisgámi þar sem hægt var að
nota salerni og geyma ræstivörur. Árið 2018 fékkst fjármagn úr innviðasjóði til þess að setja upp
bráðabirgðainnviði við Jökulsárlón sem annað geta gestafjölda. Hluti af því verkefni var að setja upp
viðveruhús landvarða á svæðinu. Húsið, sem í daglegu tali gengur undir nafninu Skúmaskot, er
bjálkahús og var keypt og sett upp vorið 2019. Við það bötnuðu aðstæður landvarða á svæðinu til
muna.

8.2.3 Bílastæði
Á síðustu misserum hefur mikið verð gert í bílastæðum á svæðinu. Árið 2020 fékk
Vatnajökulsþjóðgarður styrk upp á 50 m.kr. vegna COVID-19 átaks stjórnvalda. Styrkurinn var nýttur
til uppbyggingar bílastæða Eystri Fellsfjöru. Árið 2021 fengust líka 50 m. úr Innviðasjóði fyrir áfanga 1
í uppbyggingu við Jökulsárlón og var það fjármagn notað í uppbyggingu bílastæða í Vestari Fellsfjöru.
Árið 2022 er svo áætlaður annar 50 m.kr. styrkur úr Innviðasjóði (áfangi 2) og fara 35 m.kr. af því til
framkvæmda við bílastæði við Nýgræðuöldur. Á sama tíma er áætlað að loka þremur litlum
bílastæðum sem liggja samsíða þjóðvegi 1 vestan við Jökulsárlón. Aðalbílastæðið við Jökulsárlón er
lítið, illa skipulagt og illa farið og nauðsynlegt er að fara í endurskipulagningu og viðgerðir á því
samhliða uppbyggingu salerna á svæðinu.
Í tengslum við Vörðu verkefnið er gert ráð fyrir fjármögnun innkomutorgs á austanverðum
Breiðamerkursandi. Þar verður lítill áningarstaður með fræðsluskiltum og áningarbekkjum. Stefnt er
að því að verkið hefjist og því ljúki á árinu 2022.
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Mynd 1 Bílastæði í Vestari Fellsfjöru í forgrunni.. Verkefnið var styrkt af Innviðasjóði árið 2021.. (Mynd Gunnlaugur
Róbertsson)

Mynd 2 Bílastæði í Eystri Fellsfjöru. Fjármagn í verkefnið fékkst úr fjárfestingarátaki stjórnvalda árið 2020. (Mynd
Gunnlaugur Róbertsson)
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8.2.4 Fræðsluskilti
Vatnajökulsþjóðgarður opnaði fræðslustíg meðfram bökkum Jökulsár á Breiðamerkursandi sumarið
2019. Skiltin eru 8 talsins og var gerð þeirra styrkt af Vinum Vatnajökuls.
Meðfram gönguleiðinni á milli Jökulsárlóns og Fjallsárlóns eru einnig fræðsluskilti sem sett voru upp í
kringum árið 2015. Gönguleiðin, Breiðármörk/leið milli lóna, er í eigu Sveitarfélagsins Hornafjarðar, en
eftir að svæðið varð hluti af Vatnajökulsþjóðgarði hefur starfsfólk þjóðgarðsins hugað að leiðinni. Það
er þó kominn tími á að uppfæra skiltin.
Á bílastæðinu inn í Þröng er skilti sem þjónar bæði fræðslu og öryggismálum, en það er um
nauðsynlegan útbúnað þeirra sem halda áfram upp á eða að jökli. Skiltið var keyrt niður veturinn 20212022 en til stendur að koma því upp aftur þegar vorar.

8.2.5 Aðstaða rekstraraðila á Jökulsárlóni
Jökulsárlón ferðaþjónusta ehf. er með veitingasölu, gestamóttöku og salerni í eigin húsnæði við
aðalbílastæðið.
Rekstraraðili kajakferða hefur leyfi til að staðsetja færanlegan aðstöðuvagn við aðalbílastæðið frá maí
og út september. Þá hefur einn rekstraraðili slöngubáta heimild til að staðsetja stóran aðstöðubíl sinn
á aðalbílastæði.
Tveir til fjórir rekstraraðilar íshellaferða hafa síðustu árin fengið leyfi til þess að staðsetja færanlega
aðstöðuvagna á bílastæðinu við Jökulsárlón frá september og út apríl.
Rekstraraðilar veitingavagna hafa tímabundinleyfi fyrir sínum rekstri á svæðinu. Gera má ráð fyrir að
leggja þurfi fljótlega vatn út í vagnanna og taka við frárennsli frá þeim.

8.2.6 Aðstaða rekstraraðila á Fjallsárlóni
Rekstraraðilar á Fjallsárlóni hafa einir samning um nýtingu á lóninu og uppbyggingu á svæðinu. Tekist
hefur vel til með uppbyggingu en til staðar er húsnæði fyrir veitingasölu og salerni, aðstaða fyrir
starfsemi (s.s. geymsla fyrir búnað fyrir siglingar, skrifstofuhúsnæði, starfsmannaaðstaða) og
salernishús. Bílastæði er við húsið.
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8.2.7 Styrkir til framkvæmda
Síðustu ár hefur Vatnajökulsþjóðgarður hlotið styrki vegna ýmissa framkvæmda á Breiðamerkursandi.
Flestir hafa þeir verið úr stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og
menningarsögulegum minjum.
2018

2019

2020

2021

2022

Landsáætlun um uppbyggingu ferðamannastaða
Jökulsárlón afmörkuð uppbygging

Bráðabirgða innviðir sem annað geta
gestafjölda, salerni

25.000.000

Jökulsárlón afmörkuð uppbygging
Jökulsárlón undirbúningur fyrir
framkvæmdir

30.000.000
20.000.000

Skúmaskot ofl.

Jökulsárlón forathugun
Jökulsárlón áfangi 1

5.000.000
50.000.000

Bílastæði í Vestri Fellsfjöru

Jökulsárlón áfangi 2 - landsáætlun
Bílastæði við Nýgræðuöldur

35.000.000

Hönnun fráveitumannvirkja og salerna

15.000.000

Á áætlun - ekki hafið
Jökulsárlón - lagfæring á gönguleið að
Eystri Fellsfjöru
Jökulsárlón - gönguleiðir

10.000.000
15.000.000

Fjárfestingarátak stjórnvalda - COVID
Bílastæði Eystri Fellsfjara
Hrollaugsstaðir – uppbygging húsnæðis.
VJÞ hefur 3 íbúðir á leigu í 10 ár.

50.000.000
43.000.000

Varða
Rafvæðing bílastæða

15.000.000

Þolmarkarannsókn

15.000.000

Aðkomuleiðir og göngustígar

45.000.000
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Mynd 3 Helguhóll. Jökulruðningur við aðalbílastæðið við Jökulsárlón. Áætlað er að leggja steinþrep beggja vegna upp
hólinn. (Mynd Gunnlaugur Róbertsson)

9 Rekstrarkostnaður
Langstærsti hluti rekstrarkostnaðar á Jökulsárlóni eru laun og launatengd gjöld. Gera þarf ráð fyrir
töluverðri aukningu þessa liðs á næstu árum miðað við spá um þörf á starfsfólki.
kjarasamningsbundnar launahækkanir o.fl.

Laun

2021
43.516.346

2022
(rekstraráætlun)
58.291.293

2022 (m.v. aukningu
haust 2022)
61.467.961

2023 (spá)
66.232.962

Annar rekstrarkostnaður svæðisins felst fyrst og fremst í kostnaði við húsnæði og viðhald þess,
bifreiðar, rafmagn og ræstivörur. Ofan á það bætist ýmis aðkeypt þjónusta svo sem snjómokstur á
bílastæðum og kostnaður við stikur og skilti.
Árið 2022 bætist svo við töluverður kostnaður þegar keypt verður innbú fyrir íbúðir starfsmanna á
Hrollaugsstöðum.
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10 Mannauðsmál
Eins og áður hefur verið vikið að hefur mönnun og viðvera á Breiðamerkursandi ekki verið í takt við
þann fjölda sem sækir svæðið heim ár hvert. Verkefni landvarða á svæðinu eru ærin sama hvort um er
að ræða sumar eða vetur.
Það er nauðsynlegt að hugsa um starfsstöðina Breiðamerkursand sem heilsársstarfsstöð sem getur
staðið sjálfstæð óháð Skaftafelli. Huga þarf að mörgum þáttum þegar kemur að starfsmannamálum.
Starfsfólkið okkar er mikilvægasti hlekkurinn í keðjunni og nauðsynlegt að búa þannig um hnútana að
því líði vel og vilji koma, búa og starfa á svæðinu.

10.1 Húsnæði
Eins og á svo mörgum stöðum þá veltur starfsemi á svæðinu að miklu leyti á húsnæði starfsmanna. Í
gegnum fjárfestingarátak stjórnvalda er Vatnajökulsþjóðgarður nú með þrjár íbúðir á Hrollaugsstöðum
í langtímaleigu, en þær íbúðir hýsa fjóra starfsmenn með góðu móti. Einnig hefur þjóðgarðurinn fengið
vilyrði fyrir því að leigja fjórðu íbúðina og getur þá hýst sex starfsmenn með góðu móti. Til þess að ná
að hýsa þann fjölda sem gert er ráð fyrir sumarið 2022 er hins vegar nauðsynlegt að tvímenna í öll
stærri herbergin. Þannig er unnt að koma fyrir átta starfsmönnum, auk yfirlandvarðar. Nauðsynlegt er
að fara strax að horfa til frekari uppbyggingar á starfsmannahúsnæði samhliða áætlunum um
uppbyggingu innviða og húsnæðis á Breiðamerkursandi.
Sveitarfélagið Hornafjörður er að fara af stað með breytingu á aðalskipulagi á svæðinu þar sem gert er
ráð fyrir uppbyggingu á allt að 26 íbúð til viðbótar við þær 5 íbúðir sem nú þegar eru í Hrollaugsstöðum.
Þar opnast möguleiki fyrir þjóðgarðinn að tryggja sér starfsmannahúsnæði til framtíðar.
Sumarið 2022 er gert ráð fyrir því að níu starfsmenn verði ráðnir á Breiðamerkursand; fimm landverðir
og þrír verkamenn auk yfirlandvarðar. Stefnt er að því að færa landvörslu frá Höfn yfir á Jökulsárlón
og verður því hægt að fjölga um einn landvörð á svæðinu. Svigrúm væri til að fjölga um tvo, en
húsnæðið býður að svo stöddu ekki upp á það. Sumarið mun því líta svona út:

Jökulsárlón
landvarsla
Yfirlandvörður
Jökulsárlón
ræsting

jan.

feb.

3
1

3
1

mars. apr.
3
1

maí.

jún.

júl.

ág.

3
1

3
1

2

3

sept. okt.

5
1

5
1

5
2

3
1

3

3

3

2

3
1

nóv.

des.

3
1

3
1

Yfir vetrartímann er einungis gert ráð fyrir þremur landvörðum, auk yfirlandvarðar. Vegna vakta verða
því aðeins tveir starfsmenn á svæðinu megnið af tímanum, en það er dæmi sem gengur á engan hátt
upp miðað við fjölda gesta á svæðinu. Nauðsynlegt er að bæta í viðveru yfir vetrartímann. t.d. með því
að ráða tvo starfsmenn í ræstingu árið um kring. Heilt á litið þyrfti mönnun á Breiðamerkursandi að
líta svona út:
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Jökulsárlón
landvarsla
Yfirlandvörður
Jökulsárlón
ræsting

jan.

feb.

mars. apr.

3
1

3
1

3
1

2

2

2

maí.

jún.

júl.

ág.

3
1

3
1

2

3

sept. okt.

5
1

5
1

5
2

3
1

3

3

3

2

nóv.

des.

3
1

3
1

3
1

2

2

2

Á sama tíma er gert ráð fyrir 7.5 stöðugildi landvarða í Skaftafelli og 5 yfir vetrartímann.
Ef horft er til framtíðar gæti mannaflaþörf Breiðamerkursands litið svona út á ársgrundvelli:
jan. feb. mars. apr. maí. jún. júl. ág. sept. okt. nóv. des.
Jökulsárlón gestastofa 3
3
3
3
4
6
6
6
4
3
3
3
þjónustufulltrúar
Jökulsárlón landvarsla
6
6
6
6
9
9
9
9
9
6
6
6
Yfirlandvörður
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
Jökulsárlón ræsting
3
3
3
3
4
6
6
6
4
3
3
3
Minjagripaverslun
3
3
3
3
3
3
3
Með uppbyggingu gestastofu kemur þörf á mönnun þar. Starfsfólk í ræstingu þyrfti að vera árið um
kring, enda koma salerni til með að vera staðsett á a.m.k. fjórum stöðum (eystri- og vestari Fellsfjara,
á núverandi aðalbílastæði og í nýrri gestastofu). Landvarslan kemur líklega til með að skiptast í
fræðslu, viðhald göngustíga, almennt eftirlit og eftirlit við jökul. Með sífellt meiri atvinnustarfsemi
verður eftirlitsþátturinn mikilvægari þáttur í starfi landvarða. Í þessari töflu er gert ráð fyrir ákveðnum
fastráðnum starfsmönnum og því er einnig gert ráð fyrir sumarafleysingum. Einnig þarf að hafa í huga
að landverðir á Breiðamerkursandi munu sinna landvörslu á austurhluta suðursvæðis, á Heinabergi,
Hjallanesi og í Hoffelli.
Eftir því sem umsvif svæðisins verða meiri kemur einnig inn aukin þörf fyrir sérfræðing í málefnum
Jökulsárlóns, sem myndi þá sjá um dagleg samskipti við svæðið, bein samskipti við rekstraraðila á
svæðinu, fræðslumál (fræðslugöngur, gestastofa) og margt fleira.

11 Uppbygging til framtíðar
11.1 Frumathugun
Árið 2020 fékk Vatnajökulsþjóðgarður úthlutað 5 milljónum kr. úr innviðasjóði til vinnslu forathugunar
fyrir uppbyggingu við Jökulsárlón, sbr. lög um skipan opinberra framkvæmda. Athugunin er unnin af
Framkvæmdasýslu ríkisins en verkinu er ekki lokið. Markmið forathugunar er að „greina og meta þá
möguleika og valkosti sem felast í uppbyggingu innviða við Jökulsárlón, bæði til að bæta úr núverandi
stöðu mála sem er óviðunandi og að kortleggja frekari möguleika til framtíðar til að auka gæði og
fjölbreytni þeirrar upplifunar sem heimsókn að lóninu er. Niðurstaða skal vera að mæla með
tilgreindum valkosti.“13

13

Jökulsárlón: Frumathugun. Drög 9. Óbirt.
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11.2 Vinnuhópur
Að störfum er óformlegur vinnuhópur starfsmanna frá Vatnajökulsþjóðgarði, umhverfis-, orku- og
loftslagsráðuneyti og fjármála- og efnahagsráðuneyti sem vinnur að undirbúningi málsins með hliðsjón
af nýjum ákvæðum laga um nýtingu á landi í eigu ríkisins í atvinnuskyni. Meðal þess sem unnið er að
er sviðsmyndagreining/fýsileikakönnun fyrir fjármögnun og fyrirkomulag uppbyggingar og rekstrar á
svæðinu annars vegar og fyrirkomulag úthlutunar aðstöðu og/eða leyfa til atvinnureksturs hins vegar.
Markmiðið er að greina hvernig svæðið getur orðið eins sjálfbært og kostur er umhverfislega,
samfélagslega og efnahagslega, samhliða því að Jökulsárlón nái á næstu árum því markmiði að vera
fyrirmyndaráfangastaður í ferðaþjónustu.

11.3 Mikilvæg verkefni
11.3.1 Rannsókn á upplifun ferðamanna
Þó þolmarkarannsóknin sem unnið er að í Vörðu verkefninu sé mikilvæg m.t.t. náttúru og innviða, þá
vantar að bæta við upplýsingum um upplifun ferðamanna á svæðinu. Rannsóknir á upplifun
ferðamanna eru afar mikilvægar til að unnt sé að innleiða atvinnustefnu þjóðgarðsins og taka
ákvarðanir um fjölda sér- eða rekstrarleyfa á Jökulsárlóni og áframhaldandi þróun á atvinnustarfsemi
tengdri íshellum.
Árið 2016 kom út rannsókn á þolmörkum ferðamanna á átta vinsælum ferðamannastöðum á vesturog suðurlandi.14 Þessi rannsókn undirstrikar mikilvægi þess að þekkja og skilja viðhorf ferðamanna sem
sækja svæðið heim. Ferðamennska á svæðinu hefur breyst mikið á þessum árum síðan skýrslan kom
út, vetrarferðamennskan er orðið mun fyrirferðameiri, auk þess sem svæðið er nú orðið hluti af
Vatnajökulsþjóðgarði. Rannsókn á þolmörkum ferðamanna er grundvallarþáttur í bæði áframhaldandi
innleiðingu atvinnustefnu á svæðinu, sem og uppbyggingu innviða.

11.3.2 Áframhaldandi innleiðing atvinnustefnu
Innleiðing laga um Vatnajökulsþjóðgarð um gerð samninga við atvinnutengda starfsemi í
þjóðgarðinum er vandasamt verk sem þarfnast mikils undirbúnings og gagnaöflunar. Jafnframt þarf öll
úthlutun heimilda til nýtingar lands í eigu ríkisins að byggja á traustum og málefnalegum grunni. Ný
lög um nýtingu á landi í eigu ríkisins í atvinnuskyni skapa þar góðan grundvöll en búast má við að það
taki tíma að þróa verklag og aðferðarfræði við framkvæmd þeirra.
Í atvinnustefnu Vatnajökulsþjóðgarðs er lögð áhersla á að allar ákvarðanir sem teknar eru af hálfu
þjóðgarðsins skuli einkennast af gegnsæi, skilvirkni og málefnalegri umfjöllun. Sanngjarn fyrirvari skuli
hafður á öllum ákvörðunum sem líklegar eru til að snerta atvinnutengda hafsmuni og leitast skuli við
að milda áhrif óvæntra inngripa á rekstur þjónustuaðila. Í stefnunni er einnig kveðið á um að gæta
skuli fyllstu hlutlægni ef velja þurfi á milli þjónustuaðila en jafnframt leitast við að gæta að fjölbreytni
í hópi samningsaðilanna og þeirri þjónustu sem í boði er. Við val skuli tekið tillit til jákvæðra áhrifa sem
starfsemi geti haft á byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins en samningsaðilum ekki
mismunað á grunni heimilisfestu. Virkt samráð við hagaðila er eitt af leiðarljósum stefnunnar.

14

https://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/tholmork_atta_mars16-pdf
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Vatnajökulsþjóðgarður hefur lagt á það áherslu að innleiðing framangreindra lagaákvæða og
atvinnustefnu þjóðgarðsins fyrir þjóðgarðinn í heild tekur tíma. Mikið verk hefur þegar verið unnið og
nokkur skref tekin við gerð samninga fyrir tiltekna starfsemi. Áfram verður haldið á næstu árum og
smám saman munu annarskonar samningar og önnur svæði bætast við. Búast má við að undirbúningur
ákvarðanatöku um framtíðaruppbyggingu og rekstur á Jökulsárlóni verði fyrirferðarmikill og í forgangi
næstu misserin.

11.3.3 Gjaldtaka/svæðisgjöld
Þær breytingar sem nú eru fyrirhugaðar á Breiðamerkursandi eru kostnaðarsamar. Núverandi
sértekjur tengdar Breiðamerkursandi felast fyrst og fremst í leigugreiðslum vegna siglinga á
Jökulsárlóni og Fjallsárlóni, leigu á aðstöðu vegna færanlegra vagna (veitinga- og aðstöðuvagna), og
gjalda vegna leyfisveitinga. Í töflunni hér að neðan má sá þróun tekna á Jökulsárlóni síðustu 5 ár, borið
saman við þróun þjónustugjalda í Skaftafelli á sama tíma.
2017
Sértekjur
Breiðamerkursandur
Þjónustugjöld í
Skaftafelli

2018

2019

2020

2021

4.766.926

10.994.544

9.821.177

10.801.509

18.381.922

14.418.351

73.163.129

91.676.692

27.312.409

39.811.009

Hafa ber í huga að auka framlög úr Ríkissjóði, s.s. vegna Vörðu verkefnisins, eru talin með í sértekjum
fyrir Breiðamerkursand. Einnig eru inni í þessari tölu greiðslur fyrir rafmagn frá fyrirtækjum sem leigja
aðstöðu á aðalbílastæðinu við Jökulsárlón en það er bókfært á öðrum stað sem gjöld hjá
þjóðgarðinum. Að sama skapi má reikna með 11% þóknunargjaldi á bílastæðinu í Skaftafelli.
Aukin gjaldtaka á Breiðamerkursandi er því mikilvæg í tengslum við allan rekstur á svæðinu. Þar sem
auðséð er að ekki verður ráðist í uppbyggingu á svæðinu í nálægri framtíð verður að gera ýmsar
tímabundnar lagfæringar sem tryggja sjálfbærni svæðisins til næstu 5-7 ára.
Mörg þeirra verkefna sem nauðsynlegt er að ganga í á næstu mánuðum og árum tengjast flestar
aukinni atvinnustarfsemi á svæðinu. Gjaldtaka, hvort sem það eru svæðisgjöld eða auknar álögur á þá
sem nýta svæðið í hagnaðarskyni, er nauðsynleg til þess að standa undir þeim kostnaði sem
framkvæmdunum fylgja.
Nauðsynlegt er m.a. að fara í breytingar á aðalbílastæði við Jökulsárlón. Þó svo að athafnasvæðið muni
færast frá Jökulsárlóni þegar uppbygging hefst, þá lítur út fyrir að við munum vera á þessu svæði í
nokkur ár í viðbót. Breytingar á bílastæði, afturkræfar, eru nauðsynlegar.
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Mynd 4 Aðalbílastæðið við Jökulsárlón. (Mynd Gunnlaugur Róbertsson)

Einnig þarf að fara í miklar lagfæringar á slóða inn í Þröng, skipuleggja betur aðkomuleið að
vestanverðum Breiðamerkurjökli (nú þegar skilgreindur sem akstursleið á jökul í stjórnunar- og
verndaráætlun), stika gönguleiðir og gera gönguleiðakort fyrir svæðið. Nánari greinargerð um slóðann
má finna í öðru minnisblaði.
Mögulegt fyrirkomulag tekjuöflunar vegna uppbyggingar og reksturs svæðisins til framtíðar er meðal
þess sem skoðað verður í sviðsmyndagreiningu / fýsileikakönnun sem unnin verður á vegum vinnuhóps
Vatnajökulsþjóðgarðs og tveggja ráðuneyta sbr. kafla 11.2 hér að framan.
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Viðauki

Mynd 5- Yfirlitskort af Breiðamerkursandi
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Mynd 6- Yfirlitskort af svæðinu í Þröng
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Mynd 7- Kort af gildandi deiliskipulagi. (http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/display.aspx?numer=15903)
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