AUstursvæði
Fréttabréf, VOR 2012

© Skarphéðinn G. Þórisson

Ágætu austfirðingar
Nú þegar fyrstu vorboðarnir eru farnir að láta sjá sig viljum við minna ykkur á starfsemi Vatnajökulsþjóðgarðs, bæði til fjalla og sveita. Við viljum hvetja ykkur til að heimsækja þjóðgarðinn í sumar og
kíkja í fræðslugöngur landvarða á hálendinu og heimsækja okkur i Snæfellsstofu á Skriðuklaustri.
Hlökkum til að sjá ykkur!
Starfsfólk austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs

Ársfundur austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs
Við viljum bjóða alla áhugasama velkomna á opinn fund austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs
í Snæfellsstofu, sumardaginn fyrsta, þann 19. apríl næstkomandi klukkan 14.
Á fundinum verður starfsemi stjórnar og austursvæðis kynnt ásamt framtíðarsýn austursvæðisins.
Þar að auki verða kynntar niðurstöður af samráðsfundi um veiðar sem haldinn var í síðasta mánuði,
helstu verkefni framundan og fræðsludagskrá sumarsins 2012.
Dagskrá
14:00 - 14:15
Fyrstu árin og næstu skref - Störf stjórnar.
Björn Ármann Ólafsson formaður svæðisráðs austursvæðis
14:15 - 14:40
Ársskýrsla austursvæðis 2011 - Daglegur rekstur og framtíðarsýn.
Agnes Brá Birgisdóttir þjóðgarðsvörður
14:40 - 14:50
Fræðsluskilti og Fræðsludagskrá 2012.
Ragna Fanney Jóhannsdóttir aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar
14:50 - 15:10
Kynning á helstu atriðum frá samráðsfundi um veiðar sem haldinn var 17. mars s.l.
Agnes Brá Birgisdóttir þjóðgarðsvörður
15:10 - 15:30
Umræður og spurningar.

Allir velkomnir
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SUMARDAGURINN FYRSTI 2012
Við minnum á hádegis- og kaffihlaðborð hjá Klausturkaffi í tilefni af sumardeginum fyrsta.

Karlakórinn Fóstbræður
í Snæfellsstofu

Opnunartímar Snæfellsstofu 2012
Í Snæfellsstofu er sýningin Veraldarhjólið,
minjagripaverslun, upplýsingamiðstöð og kaffisala.

Föstudaginn 20. apríl klukkan 13 mun Karlakórinn
Fóstbræður taka nokkur valin lög í Snæfellsstofu sem
einskonar upphitun fyrir tónleika sína í Egilsstaðakirkju
síðar um kvöldið. Snæfellsstofa verður að þessu tilefni
opin milli klukkan 10 og 15 þennan dag og viljum við
hvetja Austfirðinga til að heimsækja okkur og njóta ljúfra
tóna. Sumaropnun Snæfellsstofu hefst svo 1. maí.

Maí: Virka daga 10-16 og helgar 13-17
Júní / Júlí / Ágúst: Virka daga 9-18 og helgar 10-18
September: Virka daga 10-16 og helgar 13-17
Einnig er opið í Snæfellsstofu samkvæmt samkomulagi
Sími: 470-0840, Netfang: snaefellsstofa@vjp.is

fræðsludag skrá SumarIÐ 2012
SNÆFELLSSTOFA
- á tímabilinu 22. júní - 12. ágúst

Barnastund í Snæfellsstofu
Daglega kl. 14:00-14:45 Fyrir krakka á aldrinum 6-12
Mæting í móttöku Snæfellsstofu

KVERKFJÖLL, SNÆFELL OG HVANNALINDIR
- á tímabilinu 12. júlí - 15. ágúst

Kverkfjöll
Myndasýning
Á hverju kvöldi kl. 21:00-22:00
í Sigurðarskála
Jöklagöngur Ferðafélags Fljótsdalshéraðs
Daglega
Pantanir og nánari upplýsingar hjá FFF
og í Snæfellsstofu.

Hvannalindir
– Á slóðum Eyvindar og Höllu

Fræðsluganga alla daga nema þriðjudaga
kl. 10:30-11:15
Mæting við bílastæðið inn við rústir

Snæfell
– Náttúra og nýting

Dagleg fræðsluganga kl. 9:00-10:30
Mæting við Snæfellsskála

auglýstar ef veður leyfir – fylgist vel með á heimasíðu okkar
www.vjp.is

Gengið verður eftir Kreppuhrygg þar sem víðsýnt er til allra
átta og farið til baka meðfram hraunjaðrinum við bakka
Lindár. Gangan endar við rústir útilegumanna í Lindahrauni.
Mæting á bílaplaninu í Hvannalindum kl. 13:00. Gangan
tekur um 5-6 klst. og er flestum fær. Þess má geta að það
tekur tæpa tvo tíma að keyra í Hvannalindir frá Möðrudal.

Snæfell – Þjófadalur, 31.júlí og 11. ágúst
– Á refilstigum

Snæfell, 21. júlí og 4. ágúst – Á toppinn
Fræðsluganga á topp Snæfells, hæsta tind Íslands utan
jökla, 1833 m. Mæting við Snæfellsskála kl. 06:00. Gangan
tekur um 8 klst. Hugsanlega verða fleiri göngur á Snæfell

Gengið verður um byggðir útilegumanna undir Snæfelli og
reynt að setja sig í spor ógæfumanna á fyrri öldum, sem
höfðu í fá hús að venda önnur en óblíð öræfi landsins.
Gengið verður frá Snæfellsskála inn með Þjófadalsá á milli
vesturhlíða Snæfells og Langahnjúks, inn í Þjófadali þar
sem talið er að útilegumenn hafi hafst við. Loks verður
gengið að mynni dalsins ofan Þóriseyja og svo tilbaka í
Snæfellsskála. Gangan hefst við Snæfellsskála kl. 10
og tekur um 7 klst.
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Hönnun: PORT hönnun Prentun: Ísafold

Hvannalindir - Kreppa, 29. júlí og 12. ágúst
– Liggur í Kreppu lítil rúst

Prentgripur

SÉRSTAKIR VIÐBURÐIR Í SUMAR MEÐ LANDVÖRÐUM ÞJÓÐGARÐSINS:

