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Hreindýrahjörð
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Fylgt úr hlaði
Um leið og við óskum ykkur gleðilegs nýs árs langar okkur til þess að gefa ykkur upplýsingar um starfsemi
Vatnajökulsþjóðgarðs á austursvæði síðastliðið ár.

Inngangur frá formanni og framtíðarsýn
Í haust tók ég að mér formennsku í svæðisráði austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs. Ég hef setið í
svæðisráðinu sem annar af fulltrúum Fljótsdalshéraðs undanfarin ár og fylgst náið með málefnum
þjóðgarðsins. Framtíðarsýn Vatnajökulsþjóðgarðs gerir ráð fyrir að eftir 15 ár verði sérstaða og
gæði þjóðgarðsins almenningi kunn og að hvort tveggja verði uppspretta tækifæra og sköpunar.
Víst er þessi sýn bæði hvetjandi og þróttmikil. Um þessar mundir höfum við einnig fljúgandi byr
hér á austursvæði með stækkun þjóðgarðsins um 672 km² á okkar svæði, en Krepputunga og
Kverkárrani urðu hluti af þjóðgarðinum sl. vor.
Tvennt er sérstaklega mikilvægt að við berum gæfu til að tryggja í þessum meðbyr. Í fyrsta
lagi að uppbygging innan garðsins haldi í við fjölgun ferðamanna og aukningu í ferðaþjónustu.
Fjárframlög til framkvæmda í þjóðgarðinum eru langt frá því að geta talist viðunandi eins og sakir
standa. Í öðru lagi er mikilvægt fyrir framtíð garðsins að við heimamenn látum okkur líka við
þjóðgarðinn, ferðumst og upplifum það sem hann hefur að bjóða. Einungis þannig kynnumst við
gæðum og sérstöðu garðsins. Slík tengsl geta af sér hugmyndir sem síðar verða vaxtarsprotar í
atvinnulegu tilliti og gera okkur einnig betur í stakk búin að standa vörð um hagsmuni þessarar
þjóðargersemar.
Ruth Magnúsdóttur
formaður svæðisráðs austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs
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Snæfellsstofa – upplýsingamiðstöð

Misjafn er ferðamátinn

© Þorbjörn Þorgeirsson

Gestafjöldi í Snæfellsstofu á
Skriðuklaustri frá opnun í júní 2010
Frá því að Snæfellsstofa opnaði sumarið 2010 hefur
gestum fjölgað úr rúmlega sex þúsund á ári í yfir þrettán
þúsund. Daglegur opnunartími er frá maí út september
en þess fyrir utan er opnað fyrir alla þá hópa sem
þess óska. Gestum á jaðartíma (október - apríl) hefur
fjölgað mikið frá opnun, flestir þessara gesta koma
í apríl og október. Það er því orðið brýnt að lengja
opnunartíma og ráða sumarstarfsfólk inn fyrr og í lengri
tíma. Flestir gestanna koma frá Þýskalandi, Íslandi og
norðurlöndunum, þá aðallega Danmörku.

Stækkun þjóðgarðs og
verndaráætlunarvinna
Krepputunga og Kverkárrani komu inn í þjóðgarðinn
í apríl 2013. Krepputunga (591 km2) liggur milli Jökulsár
á Fjöllum og Kreppu. Kverkárrani (81 km2) liggur austan
Krepputungu milli Kreppu og Kverkár. Svæðisráð
austursvæðis hefur unnið að tillögu að stjórnunar- og
verndaráætlun fyrir svæðið. Haldnir hafa verið tveir opnir
samráðsfundir, á Egilsstöðum og í Reykjavík, þar sem
öllum hagsmunaaðilum stóð til boða að mæta og koma
sínum sjónarmiðum á framfæri. Ágæt mæting var á
fundina og á þeim söfnuðust mikilvægar upplýsingar til
að vinna úr. Auk þess var samráð haft við fjölda stofnanna,
einstaklinga og félagasamtök. Vinna við gerð stjórnunarog verndaráætlunar fyrir svæðið er að mestu lokið og
mun tillagan fara í kynningarferli í byrjun árs 2015.

Vatnajökulsþjóðgarður, austursvæði • Skriðuklaustur • 701 Egilsstaðir • Sími: 470 0840

2

Sumarstarfið 2014
Á sumrin lifnar yfir öllu, bæði náttúru
og starfi þjóðgarðsins. Landverðir halda
inn á hálendið um leið og vegir opna og
taka á móti gestum, veita upplýsingar
og fræðslu um svæðið og sjá um eftirlit
þeirra. Landvörslustöðvar eru í Snæfelli,
Hvannalindum og Kverkfjöllum. Landverðir
í Hvannalindum og Snæfelli hafa boðið
upp á daglegar göngur, á háannatímabili,
annarsvegar um rústir útilegumanna í
Hvannalindum og hinsvegar upp á Vestari
Sauðahnjúk við Snæfell. Þátttaka í þessum
göngum jókst á milli ára sem gefur til
kynna ánægju fólks með þær.
Starfsfólk Snæfellsstofu tekur einnig á móti gestum og
veitir upplýsingagjöf og fræðslu um þjóðgarðinn og nágrenni
hans. Yfir hásumarið er daglega boðið upp á barnastund fyrir
krakka á aldrinum 6-12 ára. Í barnastundinni er farið í stuttan
göngutúr í nágrenni stofunnar þar sem margt skemmtilegt
og áhugavert er að finna í náttúrunni t.d. skordýr og plöntur.
Það skemmdi ekki fyrir að í sumar sást stundum til lítilla
hreintarfa í hlíðinni fyrir ofan Snæfellsstofu.

Kynning á þjóðgarði fyrir hóp
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Sumarið tók snöggan endi í landvörslu inn í Krepputungu
þegar stór hluti af hálendinu norðan jökla var
rýmdur 19. ágúst vegna jarðhræringa í Bárðabungu.
Landvarsla var aukin á því tímabili í Snæfelli þar sem
ferðamannastraumurinn jókst vegna lokunar annara svæða
auk þess sem gott útsýni var af Vestari Sauðahnjúk yfir
til gosstöðvanna í Holuhrauni. Útsýnisstaðurinn á Vestari
Sauðahnjúk og einmuna veðurblíða í september gerði það
að verkum að mikil umferð var á kvöldin. Snæfellsskáli var
opin og landvarsla á svæðinu út september.

Hengifoss
Hengifoss er einn sá staður sem er hvað mest heimsóttur af ferðamönnum á Austurlandi. Síðustu tvö sumur hefur
þjóðgarðurinn verið í samstarfi við Fljótsdalshrepp um landvörslu þar yfir hásumarið. Starfsmenn veita ferðamönnum
upplýsingar og bjóða upp á göngu að Litlanesfossi.
Gestum sem ganga upp að Hengifossi fjölgar stöðugt. Teljari sem hefur verið settur upp síðustu sumur taldi yfir 30 þúsund
gesti, frá júní út september síðastliðið sumar, sem er hátt í 40% fjölgun á sama tímabili í fyrra.

Hengifoss
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Landvörður bendir ferðamanni á undur Fljótsdals

Samstarf við skóla
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Síðastliðið haust heimsóttu landverðir nemendur á miðstigi í öllum 15 grunnskólum Austurlands, allt frá Djúpavogi að
Vopnafirði, í tilefni af Degi íslenskrar náttúru. Þetta var í annað sinn sem skólarnir voru heimsóttir. Landverðir sögðu frá
þjóðgarðinum, náttúru og sérstöðu hans auk þess sem þeir ferðuðust með „gullakistu“. Í gullakistunni mátti m.a. finna
refaskott, gæsafjaðrir, egg, hreindýrakjálka, steina og jökulvatn. Nemendur áhugasamir um þjóðgarðinn og það sem hann
hefur upp á að bjóða. Sérlegan áhuga höfðu þeir á samspili elds og íss vegna frétta og umtals um eldgos í Holuhrauni.

Sýning 5. bekkjar – hreindýramyndir
Síðastliðið vor fengum við til okkar góða gesti í Snæfellsstofu, nemendur og kennara 5. bekkjar í Egilsstaðaskóla komu
og afhentu okkur hreindýrasýningu sem nemendurnir unnu sjálfir. Myndirnar voru sérlega fallegar mósaíkmyndir af
hreindýrum og með þeim fylgdu tvö stór útklippt heindýr og mikið af skemmtilegum fróðleik. Við þökkum þessum flottu
krökkum og kennurum kærlega fyrir að leyfa gestum Snæfellsstofu að njóta sýningarinnar allt síðastliðið sumar og haust.
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Framkvæmdir sumarið 2014
Bætt aðgengi gesta
Mikilvægt er að auka aðgengi í nýjum þjóðgarði þar
sem lítið var um merkingar, skilti og upplýsingar
áður. Aðgengi hefur verið aukið með því útbúa kort,
fræðsluefni og halda úti vefsíðu með gönguleiðum
innan þjóðgarðs. Styttri gönguleiðir voru stikaðar
umhverfis Snæfell í sumar, sett voru upp fræðslu- og
upphafsskilti við gönguleiðirnar á Snæfell, Þjófadali,
Vatnsdal (austan og vestan) og Sótaleiði. Einnig
var stikuð styttri gönguleið út frá Snæfellsskála að
ónefndum fossi rétt við skálann. Í sumar var lokið
við að setja upp skemmtileg gestagötu inn við
Eyjabakka- og Brúarjökul (við enda vegar F909) sem
kallast „Í faðmi jökla“. Gestagatan var styrkt af Vinum
Vatnajökuls.
Mannvit vann að deiliskipulagi fyrir Snæfellskálasvæðið,
Hátungur og Geldingafell. Einnig var unnin tillaga
að nýju göngubrúarstæði yfir ánna Volgu inni við
Kverkjökul. Við áningarstað á Bjálfafelli var unnið að
gerð hringsjár sem stefnt er að verði tilbúin sumarið
2015. Sjálfboðaliðahópar voru í Krepputungu, Snæfelli
og Snæfellsstofu í sumar sem önnur sumur. Eru
þessir hópar mikilvægir fyrir svæðið. Helstu verkefni
sjálfboðaliða eru stikun, grjóthreinsun, stígagerð,
skiltauppsetning og rakstur á ummerkjum vegna
aksturs utan vega.
Efri mynd: Landvörður og hesturinn Klaki að störfum
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Neðri mynd: Sjálboðaliðar við vinnu
© Agnes Brá Birgisdóttir

Í faðmi jökla - gestagata inn við Eyjabakkaog Brúarjökul
Fjórar gestagötur, fræðslu- eða sjálfsnámsstígar fyrir
gesti, eru á öllum rekstrarsvæðum þjóðgarðsins.
Gestagötur eru stuttir göngustígar með stöðvum þar
sem vakin er athygli á tilteknu fyrirbæri í náttúrunni
eða sögulegu atviki.
Þema gestagötunnar „í faðmi jökla“ eru landform sem
skriðjöklar skilja eftir og er m.a. fjallað um fyrirbæri eins
og jökulsker, jökuldrýli, gróður, botnskrið, jökulleir og
hlýnandi loftslag. Fyrir framan jökulinn eru ártöl sem
gefa til kynna hvernig jaðar jökulsins hopar ár frá ári.
Þegar ekið er til baka má finna fleiri ártöl sem sýna
hvernig jökullinn hefur hopað síðustu áratugina.

Upphaf gestagötunnar Í faðmi jökla
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Brúarjökull er stærsti skriðjökull Vatnajökuls.
Hann er þekktastur fyrir gríðarleg framhlaup sem í honum verða á 80–100 ára fresti. Lengst hljóp jökullinn
fram árið 1890, um 10 km í austanverðum Kringilsárrana. Eyjabakkajökull, næsti nágranni Brúarjökuls, er
einnig framhlaupsjökull. Hann hefur hlaupið á um 35 ára fresti, síðast hljóp hann fram um tvo km frá hausti til
hausts 1972–1973. Við báða jökla má finna fjölda merkilegra landforma sem myndast hafa í framhlaupum.
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