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Inngangur
Á árunum 2009 til 2013 voru birtar ársskýrslur fyrir norðursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs. Síðan hefur orðið á hlé á birtingunni; tvær skýrslur liggja
hálfkláraðar og óbirtar en ekkert hefur verið unnið í skýrslum fyrir árin 2016 og
2017. Skýring á þessu er tvíþætt. Annars vegar hafa skýrslurnar vaxið að umfangi
með hverju ári og þannig æ meiri vinna legið að baki þeirra. Hins vegar er það
svo þannig að á síðustu árum hefur umferð ferðamanna að vetrarlagi aukist til
muna. Kraftar starfsmanna þjóðgarðsins hafa því í æ meiri mæli farið í að sinna
gestum hans og skýrsluskrif setið á hakanum. Það er miður, því ársskýrslurnar
hafa verið afar mikilvægar fyrir þjóðgarðinn, starfsmenn hans, og aðra sem gagn
hafa af þeim upplýsingum sem skýrslurnar geyma. Nú skal gerð bragarbót á.
Á
haustmánuðum
2018
unnu
þjóðgarðsverðir
ársskýrslu
fyrir
Vatnajökulsþjóðgarð allan á árinu 2017. Í þeirri vinnu þurfti að kalla eftir ýmsum
gögnum og kafa eftir upplýsingum, og kom þá bersýnilega í ljós að það er fljótt
að fenna yfir atburði og eitt vill renna saman við annað. Til að tryggja geymd
upplýsinga og auðvelda vinnu í framtíðinni var því ákveðið að ráðast strax í gerð
ársskýrslu fyrir Jökulsárgljúfur; skjal þar sem er stiklað á stóru í því sem gerðist
á árinu og helstu upplýsingar dregnar fram.
Ársskýrsla þessa árs er frábrugðin fyrri ársskýrslum að því leyti að ekki er fjallað
um hálendishluta norðursvæðis líkt og áður heldur einblínt á þjóðgarðssvæðið í
Jökulsárgljúfrum. Eins er ekki um jafn ítarlegar upplýsingar að ræða og áður, en
þess í stað er lögð áhersla á að hafa skjalið læsilegt fyrir almenning og gefa
honum einhverja mynd af því starfi sem fer fram í þjóðgarðinum. Er vonandi að
útkoman sé í samræmi við þau markmið.

Guðmundur Ögmundsson
þjóðgarðsvörður í Jökulsárgljúfrum
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Almennt um starfsemina
Strax í ársbyrjun 2018 var ljóst að Vatnajökulsþjóðgarður hafði farið verulega
fram úr fjárheimildum fyrir árið 2017 og að grípa þyrfti til hagræðingaraðgerða.
Langstærsti hluti kostnaðar liggur í launum og launatengdum gjöldum og því
einboðið að gera einhverjar ráðstafanir í starfsmannahaldi, s.s. styttingu
vinnutíma, breytinga á vaktafyrirkomulagi og einn yfirlandvörður var ráðinn í
stað tveggja áður. Að sumu leyti gáfust breytingarnar vel, en þó var mönnun, sér
í lagi á starfstöðinni í Vesturdal, ekki sem skyldi. Eins gafst of lítill tími fyrir þjálfun
og undirbúning starfsmanna í upphafi sumars og sárlega vantaði annan
yfirlandvörð.
Fyrsti sumarstarfsmaðurinn kom til starfa 9. maí og annar 17. maí. Í byrjun júní
fóru þeir svo að tínast inn hver á fætur öðrum en ekki var fullmannað fyrr en 16.
júlí. Þá voru tæpar tvær vikur í að fyrsti sumarstarfsmaðurinn hyrfi á braut og því
voru það í raun aðeins 10 dagar á sumrinu þar sem uppsett vaktaplan rúllaði
eðlilega.

Holtasóley (Dryas octopetala) í Ásbyrgi, 12. júní 2018.
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Sumarstarfsmenn voru flestir horfnir á braut í lok ágúst. Tveir héldu þó áfram út
september og einn landvörður bættist í hópinn, en sá hafði starfað sem
landvörður í Öskju þá um sumarið. Heilsársstarfsmenn í Jökulsárgljúfrum sáu
svo um að halda öllu gangandi í október, en þökk sé aukafjárveitingu gafst
svigrúm til að bæta við einum landverði í 50% starf í nóvember og desember.
Dugði það til að halda Gljúfrastofu opinni fram til jóla.
Þó lífið og starfsemin í Jökulsárgljúfrum gangi yfirleitt sinn vanagang þá er alltaf
eitt og annað sem fellur ekki undir það hefðbundna og setur því mark sitt á
starfsárið. Fyrst ber þar að nefna að þann 7. júní voru 10 ár liðin frá stofnun
Vatnajökulsþjóðgarðs. Því var fagnað með skreytingum í Gljúfrastofu og
grillveislu fyrir starfsmenn á norðursvæði. Jafnframt var starfsmönnum
Umhverfisstofnunar í Mývatnssveit boðið til veislunnar.
Ásbyrgismót HSÞ var haldið helgina 13.-15. júlí. Það fór að flestu leyti vel fram,
þrátt fyrir töluverða rigningu á laugardeginum. Jökulsárhlaupið var einnig á
sínum stað laugardaginn eftir frídag verslunarmanna og tóku um 340 manns þátt,
þar á meðal forseti Íslands, hr. Guðni Th. Jóhannesson. Það óhapp varð í
hlaupinu að einn þátttakandi missteig sig og ökklabrotnaði, en Björgunarsveitin
Núpur var með vakt á svæðinu og flutti viðkomandi til móts við sjúkrabíl. Engin
önnur alvarleg óhöpp urðu í Jökulsárgljúfrum á árinu sem starfsmönnum
þjóðgarðsins er kunnugt um.
Hjólahelgi var 25. – 26. ágúst, og þó að ekki sé um skipulagðan viðburð að ræða
þá laðar hún að fjölda hjólreiðamanna sem þarfnast líkt og aðrir gestir upplýsinga
og ýmissar grunnþjónustu.
Þjóðgarðurinn var í forsvari fyrir nokkra viðburði til viðbótar og er gerð grein fyrir
þeim í sérkafla hér aftar (Fræðsla, viðburðir, miðlun, bls. 9-12).
Að lokum má svo nefna að í enda september heimsóttu fulltrúar IUCN
Jökulsárgljúfur ásamt fulltrúum stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs og starfshóps um
UNESCO tilnefningu þjóðgarðsins. Fyrri dagurinn fór í að skoða Dettifoss og
umhverfi hans og að því loknu var opinn fundur um málið í Mývatnssveit. Daginn
eftir var svo farið í Hljóðakletta og Ásbyrgi og lagt mat á þau undur náttúrunnar
sem þar eru að finna.
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Hlynur og Snæþór Örn Aðalsteinssynir ásamt
Guðna Th. Jóhannessyni að loknu Jökulsárhlaupi.
Hlynur er sumarstarfsmaður í Jökulsárgljúfrum
og Snæþór starfaði þar í nokkur sumur.

Tíðarfar
Óhætt er að segja að veður og tíðarfar hafi umtalsverð áhrif á starfsemi og fjölda
gesta í Jökulsárgljúfrum. Í stuttu máli má lýsa veðráttu á árinu 2018 svona:
Veturinn 2017-2018 var mjög snjóléttur í Jökulsárgljúfrum og tiltölulega hlýr.
Vorið kom snemma og tíðarfar var einstaklega gott í maí og júní; þurrt og sólríkt.
Júlí var í meðallagi en ágúst fremur svalur og úrkomusamur. Svipað var uppi á
teningnum í september og töluvert snjóaði í kringum Dettifoss þegar um vika var
eftir af mánuðinum. Töluvert bættist í þann snjó fyrri hluta október, en hann hvarf
svo í hlýindakafla seinni partinn í október. Nóvember var mjög meinlaus, allt þar
til í lok mánaðarins að norðaustan stórhríð skall á með töluverðu fannfergi í
Jökulsárgljúfrum öllum. Ófært var að Dettifossi vestanverðum og um syðsta
hluta Ásbyrgs framan af mánuðinum en er um þriðjungur var liðinn af desember
tók að hlána, mikinn snjó tók upp og fært varð á ný. Þannig hélst það fram yfir
áramót.
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Ásbyrgisvegur í lok janúar 2018.
Snjóalög vetrarins urðu ekki mikið meira en þetta.

Samgöngur
Ásbyrgisvegur 861: Meira og minna fær öllum bílum að vetrinum og allt fram í
lok nóvember. Ófær vegna snjóa fram í miðjan desember án þá fór að hlána og
mestan snjóinn tók upp.
Dettifossvegur 862: Í janúar, febrúar og mars var syðri hlutinn að miklu leyti fær
fjórhjóladrifnum bílum og jafnvel einsdrifsbílum líka. Þó lokaðist hann einhverja
daga um miðbik febrúar og aftur í mars. Nyrðri hlutinn var opnaður fyrir almennri
umferð 28. maí. Öllu fyrr var opnað milli Ásbyrgis og Vesturdals, eða 17. maí.
Framkvæmdir á miðhluta vegarins, frá Dettifoss að Vesturdal, hófust á ný um
vorið og stóðu yfir fram í miðjan október. Þá var búið að leggja slitlag norður fyrir
Miðdegishæð og keyra efni í vegstæði allt norður að afleggjara við Vesturdal.
Vegna snjóa var vegurinn milli Dettifoss og Ásbyrgis ófær fyrir venjulega bíla frá
og með 5. október. Ófært varð frá þjóðvegi 1 að Dettifossi í norðaustanáhlaupi
29. nóvember og var vegurinn ófær til 11. desember. Smá norðanskot kom svo á
gamlársdag og lokaðist vegurinn þá í nokkra daga.
Hólssandsvegur 864: Í byrjun sumars var unnið að lagfæringum á veginum
sunnan við Dettifoss. Töluverð umferð var um veginn í fyrri hluta júní þó ekki
væri búið að opna hann formlega. Vegurinn varð ófær í nokkra daga í kjölfar
stórhríðar 22. september og aftur 5. október.
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Framkvæmdir
Á árunum 2015-2016 voru í tveimur áföngum reistir útsýnispallar á vesturbarmi
Jökulsárgljúfurs norðan við Dettifoss. Vinna við þriðja áfanga, áframhaldandi
göngupalla og trappa áleiðis að bílastæði, hófst 2017 með smíði þeirra hjá Grími
ehf. vélaverkstæði á Húsavík. Uppsetning fór svo fram sumarið 2018 og var
verkinu lokið í ágúst.

Önnur stærri verkefni
Þjóðgarðurinn hefur lengi reitt sig á starf sjálfboðaliða og árið 2018 varð engin
breyting þar á. Þó voru þeir færri sem komu núna samanborið fyrir ár, eða
samtals fjórir hópar í viku hver, fimm manns í hverjum hóp.
Fyrri tveir hóparnir komu í lok júlí (30. júlí) og seinni tveir hóparnir vikuna þar á
eftir (6. ágúst). Allir störfuðu þeir að sama verkinu, þ.e. grisjun hjóla- og
reiðleiðarinnar sem liggur frá Ási og áleiðis í Vesturdal. Leiðinni hefur ekki verið
haldið við í mörg ár og umferð um hana verið lítil sem engin. Það kann ekki góðri
lukku að stýra því smátt og smátt hefur hún farið á kaf í kjarr- og trjágróður.
Gróðurinn er mestur þar sem landið liggur lægra, en sjálfboðaliðunum tókst að
gera greiðfæra u.þ.b. tvo fyrstu kílómetrana til suðurs. Töluvert er þó í að komist
verður í gegnum þéttasta gróðurkaflann og óvíst hvenær tekst að gera alla leiðina
greiðfæra.
Góð tíð að vori olli því að alaskalúpínan var mjög fljót að ná sér á strik þetta
sumarið. Starfsmenn þjóðgarðsins hófu baráttuna gegn henni snemma í júní, en
hún fólst aðallega í því að fella plöntur meðfram vegi 85 norðan þjóðgarðsins og
í Eyjadal. Eins var ráðist í aðgerðir gegn lúpínubreiðum við veg 862 nærri
suðurmörkum þjóðgarðsins í Jökulsárgljúfrum.
Nýtt þjónustuhús var tekið í notkun á tjaldsvæðinu í Ásbyrgi, en um það er nánar
fjallað í sérkafla um tjaldsvæði Jökulsárgljúfra.
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Dettifoss, 26. júní 2018.

Fræðsla, viðburðir, miðlun
Vinna við fræðsluáætlun Vatnajökulsþjóðgarðs hélt áfram á árinu 2018, undir
handleiðslu Sigþrúðar Stellu Jóhannsdóttur hjá Náttúrustofu Norðausturlands.
Þjóðgarðsvörður í Jökulsárgljúfrum var í starfshópnum sem vann að gerð
áætlunarinnar og skilaði hópurinn tillögu til stjórnar þjóðgarðsins í maí.
Fræðsluáætlunin var samþykkt af stjórn um miðjan ágúst.

Reglubundin dagskrá landvarða
Löng hefð er fyrir lifandi fræðslu til ferðamanna í Jökulsárgljúfrum og litlar
breytingar urðu á skipulagðri dagskrá árið 2018. Þó voru gerðar breytingar á
fyrirkomulagi fræðslu við Botnstjörn og í Hljóðaklettum. Í stað hefðbundinna
gönguferða á fyrir fram auglýstum tíma voru landverðir með vettvangsfræðslu á
hvoru svæði fyrir sig, en þá nálgast þeir ferðamenn að fyrra bragði og taka upp
spjall um það sem tengist náttúruvernd og/eða menningu svæðisins. Þessi
nýung gafst að flestra mati vel og landverðir náðu til mun fleiri gesta en áður.
Auglýst fræðsludagskrá var á tímabilinu 27. júní til 7. ágúst. Þátttaka var sem hér
segir:
Viðburður
Barnastund í Ásbyrgi
Kvöldrölt í Ásbyrgi
Botnstjörn
Hljóðaklettar
Samtals

fjöldi viðb.
32
28
37
24
121

fjöldi gesta
255
174
438
128
995

meðaltal
8,0
6,2
11,8
5,3
8,2
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Sérviðburðir
Auk reglubundinnar dagskrár landvarða voru ýmsir sérviðburðir á vegum
þjóðgarðsins þetta árið sem önnur.
Í tilefni af alþjóðlegum degi landvarða var boðið upp á fræðslu- og söngrölt um
Ásbyrgi þriðjudagskvöldið 31. júlí. Bjarni Karlsson landvörður sagði gestum frá
því hvernig náttúrusýn fólks hefur breyst á síðustu áratugum og öldum, og hvaða
gildi náttúra Ásbyrgis hefur fyrir okkur sem nú lifum. Til að krydda söguna söng
hann og spilaði og gestir göngunnar, sem voru 35 talsins, tóku undir í nokkrum
vel þekktum lögum. Hljómaði það ágætlega í þessari náttúrulegu hljómahöll sem
innsti hluti Ásbyrgis er.

Fræðslu- og söngrölt á alþjóðadegi landvarða, 31. júlí 2018.
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Hinn árlegi viðburður „Páll og heiðarbýlið“ fór fram laugardaginn 4. ágúst. Að
vanda fór hann fram undir leiðsögn fyrrum þjóðgarðsvarðar, Sigþrúðar Stellu
Jóhannsdóttur, og leiddi hún göngu úr Vesturdal upp á Svínadal og til baka. Þrátt
fyrir votviðri mættu 32 manns og létu þeir vel af ferðinni.
Þann 12. ágúst stóðu Vatnajökulsþjóðgarður og Fálkasetur Íslands fyrir viðburði
á Bjarmalandi í Öxarfirði, tileinkuðum Theodóri Gunnlaugssyni sem þar bjó á
fyrri hluta og um miðbik síðustu aldar. Theodór var mikill veiðimaður,
náttúruskoðari og rithöfundur, og var það afkomandi hans, Guðlaugur Benedikt
Aðalsteinsson, sem sagði frá afa sínum, bæði eigin kynnum og annarra. Um 45
manns mættu að Bjarmalandi í blíðskaparveðri.
Laugardaginn 15. desember var hinn árlegi jólamarkaður í Gljúfrastofu og mættu
um 50 gestir. Handverksfólk bauð þar hinar ýmsu vörur til sölu og unglingastig
Öxarfjarðarskóla bauð upp á kaffi, kakó, smákökur og ýmsa aðrar vörur. Er það
liður í fjáröflun vegna skólaferðalags.

Nemendur Borgarhólsskóla á Húsavík
heimsóttu Ásbyrgi 16. maí 2018.
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Skólaheimsóknir
Samstarf og samskipti við hina ýmsu skóla er eitt af meginmarkmiðum
þjóðgarðsins í tengslum við fræðslu. Til marks um það heimsótti þjóðarðsvörður
Menntaskólann á Akureyri þann 13. apríl og hélt tvö fræðsluerindi um gildi
þjóðgarða og náttúruverndar. Það fyrra var fyrir um 100 fyrsta árs nemendur í
áfanganum náttúrulæsi og svo fyrir um 20 nemendur á þriðja ári í vist- og
umhverfisfræði.
Skólahópur kom í heimsókn í Ásbyrgi 16. maí og voru þar á ferðinni 30 nemendur
í 6. bekk Borgarhólsskóla á Húsavík. Mánudaginn 5. nóvember kom miðstig
Öxarfjarðarskóla í heimsókn í Ásbyrgi og unnu börnin ýmis verkefni undir
handleiðslu kennara. Einnig fengu þau kynningu á þjóðgarðinum frá
starfsmönnum þjóðgarðsins.
Nemendur í leiðsögunámi við Símenntun Háskólans á Akureyri komu í
vettvangsferð í Jökulsárgljúfur þann 22. september. Landvörður tók á móti þeim
í Gljúfrastofu og sagði þeim þar frá þjóðgarðinum og ýmsum hagnýtum atriðum
varðandi heimsóknir ferðamanna.
Upptalningin hér að framan á skólahópum er ekki tæmandi. Til að mynda komu
nemendur í Jarðhitaskóla Sameinuðu þjóðanna í heimsókn í júlí og breskir
skólahópar voru á ferðinni bæði í febrúar og október. Aðrir skólahópar eru þá
ótaldir, en kennarar og umsjónarmenn eru hvattir til að setja sig í samband við
starfsmenn þjóðgarðsins ef þeir óska eftir kynningu eða annarri umfjöllun sem
tengist markmiðum hans. Um leið má svo benda á fræðsluáætlun þjóðgarðsins
sem aðgengileg er á vefsíðu hans.

Miðlun
Vorið 2018 kom út nýr gönguleiðabæklingur fyrir Jökulsárgljúfur. Nýi
bæklingurinn leysti af hólmi eldri bækling frá árinu 2013 og var lögð sérstök
áhersla á stærri og læsilegri kort en áður. Gerð bæklingsins var að mestu í
höndum starfsmanna í Jökulsárgljúfrum en Fixlanda ehf. sá um kortagerð og
PORT hönnun ehf. um grafíska hönnun og uppsetningu.
Fréttum af starfinu í Jökulsárgljúfrum var miðlað á vefsíðu Vatnajökulsþjóðgarðs,
auk þess sem sérstök áhersla var á að hafa þar reglulega uppfærðar upplýsingar
um færð og ástand á gönguleiðum við Dettifoss og í Ásbyrgi. Fréttum og
upplýsingum var einnig miðlað á Fésbókarsíðu Jökulsárgljúfra, og því helsta deilt
áfram á bæði ensku og íslensku Fésbókarsíðu Vatnajökulsþjóðgarðs.
www.facebook.com/Jokulsargljufur/
https://www.vatnajokulsthjodgardur.is/is/utgefid-efni/fraedsluaaetlun
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Óðinshanar, grágæsir og húsendur í votlendi við Ástjörn.
Þar er mjög líflegt á sumrin og fuglalíf fjölbreytt (mynd tekin 28. maí 2018).
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Starfsmenn
Heilsársstarfsmenn:
Guðmundur Ögmundsson, þjóðgarðsvörður
Guðrún Jónsdóttir, aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar

Yfirlandvörður:
Árdís Hrönn Jónsdóttir (júní-ágúst)

Landverðir:
Hilda Kristjánsdóttir (janúar-mars)
Sigurður Erlingsson (mars-júní, október-desember)
Friðbjörn Bragi Hlynsson (maí-ágúst)
Arnhildur Gréta Ólafsdóttir (maí-ágúst)
Kristín Sigríður Gunnarsdóttir (júní-desember)
Auður Kristjánsdóttir (júní-júlí)
Sylvía Dröfn Jónsdóttir (júní-ágúst)
Þorvarður Hreinn Brynjólfsson (júní-ágúst)
Bjarni Karlsson (júní-september)
Þorgerður Ólafsdóttir (júlí-september)
Margrét Gísladóttir (september)

Þjónustufulltrúar:
Unnar Þór Hlynsson (júní-ágúst)
Hlynur Aðalsteinsson (júní-ágúst)
Ingunn Kristjánsdóttir (júní-ágúst)
Rakel Anna Boulter (júní-ágúst)

Verkamenn:
Bjartey Unnur Stefánsdóttir (júní-ágúst)
Guðný María Sigurðardóttir (júní-ágúst)
Laufey Halla Brynjarsdóttir (júní-ágúst)
Hilmir Smári Kristinsson (júní-ágúst)

Símenntun og námskeið
Þann 5. og 6. apríl sótti Guðrún tveggja daga námskeið í grjóthleðslu á vegum
Endurmenntunar LBHÍ og ASCENT verkefnisins. Námskeiðið var haldið á
Reykjum í Ölfusi.
Námskeið í landupplýsingakerfinu QGIS var svo haldið hjá Þekkingarsetri
Þingeyinga 24. september og sóttu það bæði Guðmundur og Guðrún.
Gréta, Kristín, Bjarni, Rakel, Bjartey, Hilmir og Guðrún tóku námskeið í
skyndihjálp. Bóklegur hluti þess fór fram á netinu, en verklegur dagur var í
húsnæði Björgunarsveitarinnar Stefáns í Mývatnssveit þann 15. júní.
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Áður en sumarvertíðin er úti halda landverðir og aðrir starfsmenn
í Jökulsárgljúfrum sitt lokahóf. Þá er yfirleitt grillað og sumarið
gert upp í máli, myndum og söng. Hér er stofninn af
starfsmannahópi sumarsins, ásamt einum góðum gesti.
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Gljúfrastofa
Afgreiðslutími Gljúfrastofu árið 2018:
8. janúar - 30. apríl: 11-15 virka daga
1. maí - 20. maí: 10-16
21. maí - 31. ágúst: 9-18
1. september - 30.september: 10-16
1. október - 31. október: 11-15
1. nóvember - 21. desember: 11-15 virka daga

Gestum í Gljúfrastofu fækkaði umtalsvert á milli áranna 2017 og 2018.
Skýringanna er ekki einungis að leita í almennri fækkun erlendra ferðamanna á
norðausturhorni landsins heldur einnig í breyttum áherslum í starfseminni.
Þannig var afgreiðsla fyrir tjaldsvæðið í Ásbyrgi færð úr Gljúfrastofu yfir á
tjaldsvæðið og fækkaði þá komum tjaldgesta í Gljúfrastofu; afgreiðslutími í
Gljúfrastofu var styttur um eina klukkustund frá árinu áður; og eins varð sú
breyting á að Gljúfrastofa var aðeins opin á virkum dögum yfir vetrartímann, þó
að það telji ekki drjúgt í stóra samhenginu.

Fjöldi gesta í Gljúfrastofu:
mánuður
janúar
febrúar
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
september
október
nóvember
desember
samtals

2018
16
53
237
235
3.608
9.710
14.602
14.340
5.375
783
81
83
49.105

2017
59
88
210
487
3.904
11.564
19.935
16.341
6.709
1.651
95
76
61.119

fjölgun/fækkun
-72,9%
-39,8%
12,9%
-51,7%
-7,6%
-16,0%
-26,8%
-12,2%
-19,9%
-52,6%
-14,7%
9,2%
-19,7%
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Tjaldsvæði
Í lok júní var tekið í gagnið nýtt afgreiðsluhús fyrir tjaldsvæðið í Ásbyrgi. Reyndar
var ekki um nýtt hús frá grunni að ræða því það var áður nýtt fyrir upplýsingagjöf
þjóðgarðsins í Möðrudal og þar áður var það staðsett við Jarðböðin í
Mývatnssveit. Einhugur var á meðal starfsmanna að húsið skyldi heita „Álfhóll“
og er vonandi að það nafn festist í sessi á meðal gesta tjaldsvæðisins.
Tilgangurinn með nýja húsinu var að færa þjónustuna nær gestum og var álit
flestra að um góða breytingu væri að ræða. Á háönn var viðvera í Álfhóli frá 17
til 22, en æskilegt er að lengja viðveruna á kvöldin sem og vera með einhverja
viðveru á morgnana.
Þjónusta á tjaldsvæði í Vesturdal var með óbreyttu sniði frá fyrri árum. Hins vegar
lögðust af áætlunarferðir SBA-Norðurleiðar um Jökulsárgljúfur og hafði það
mögulega áhrif á fjölda tjaldgesta í bæði Vesturdal og Ásbyrgi.

Tjaldsvæðið í Ásbyrgi:
Gestakomur*
Mán.
Ísl.
Maí
36
Júní
811
Júlí
3.195
Ágúst
1.301
Sept.
38
Okt.
0
Samt.
5.381

Útl.
212
1.197
2.301
1.784
613
24
6.131

2018
Samtals
248
2.008
5.496
3.085
651
24
11.512

Gistinætur
Ísl.
Útl.
44
225
1.155 1.334
4.317 2.539
2.046 1.920
46
629
0
26
7.608 6.643

2018
Samtals
269
2.489
6.856
3.966
675
26
14.251

2017
Samtals
231
1.780
9.249
3.728
965
175
16.128

Gistinætur
Ísl.
Útl.
58
106
231
546
59
396
3
29
351
1.077

2018
Samtals
164
777
455
32
1.428

2017
Samtals
228
1.904
817
85
3.034

Tjaldsvæðið í Vesturdal:
Gestakomur*
Mán.
Ísl.
Júní
49
Júlí
196
Ágúst
53
Sept.
3
Samt.
301

Útl.
105
521
394
29
1.049

2018
Samtals
154
717
447
32
1.350

* Sá fyrirvari er á tölum um gestakomur að ef gestur ákveður að framlengja dvöl sína (greiða fyrir aðra nótt)
þá telur kerfið það sem nýja gestakomu.
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Tjaldsvæðið í Ásbyrgi, 3. ágúst.

Kvöldstemmning á tjaldsvæðinu í Ásbyrgi, 22. júní 2018.
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Gestafjöldi
Vatnajökulsþjóðgarður vaktar fjölda gesta á helstu áningarstöðum í samstarfi við
Rögnvald Ólafsson og Gyðu Þórhallsdóttur hjá Háskóla Íslands. Niðurstöður
talninga á árinu 2018 eru í töflum hér á eftir og bornar saman við árið á undan.
Ljóst er að færri ferðamenn heimsóttu Jökulsárgljúfur árið 2018 en árið á undan.
Eins er athyglisverð mikil tilfærsla ferðamanna frá Dettifossi vestanverðum yfir
að fossinum austanverðum. Á þessu getur helst verið sú skýring að á árinu 2017
tóku gildi nýjar reglur innan EES og Evrópusambandsins sem kveða á um að
verðskrá heimalands gildi þegar ferðast er til annarra aðildarlanda. Ferðamenn
eru því í auknum mæli að nýta sér farsímaþjónustu og fyrirbæri eins og Google
Maps sem virðast flestar vísa á leiðina austan ár.
Rétt er að vekja athygli á því að færð og tíðarfar getur haft veruleg áhrif á tölur
vetrarmánaðanna, sbr. mikla fjölgun í Ásbyrgi í nóvember og desember 2018.
Þannig var fjöldi gesta sem lagði leið sína í Gljúfrastofu þessa tvo síðustu mánuði
ársins nánast sá sami og árið áður.
Fjöldi gesta í Ásbyrgi:
mánuður
janúar
febrúar
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
september
október
nóvember
desember
samtals

2018
366
610
1.459
2.065
7.262
19.518
32.444
29.426
16.066
3.351
732
597
113.896

2017
315
925
1.236
2.620
7.106
21.368
38.776
30.652
16.928
3.742
480
324
123.770

fjölgun/fækkun
16,2%
-34,1%
18,0%
-21,2%
2,2%
-8,7%
-16,3%
-4,0%
-1,4%
-10,4%
79,4%
84,3%
-8,0%

2017
5.683
12.869
10.081
4.556
27.506

fjölgun/fækkun
-8,7%
-16,3%
-4,0%
-1,4%
-15,2%

Fjöldi gesta í Vesturdal:
mánuður
júní
júlí
ágúst
september
samtals

2018
5.576
10.486
9.032
3.819
23.337

JÖKULSÁRGLJÚFUR – ÁRSSKÝRSLA 2018

19

Fjöldi gesta við Dettifoss að vestanverðu:
mánuður
janúar
febrúar
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
september
október
nóvember
desember
samtals

2018
1.166
4.577
9.660
14.485
33.652
37.088
45.908
48.328
36.536
22.314
6.920
2.245
262.879

2017
2.983
6.146
10.414
18.707
33.636
43.369
58.861
62.432
40.118
23.671
6.492
1.889
308.718

fjölgun/fækkun
-60,9%
-25,5%
7,2%
-22,6%
0,0%
-14,5%
-22,0%
-22,6%
-8,9%
-5,7%
6,6%
18,8%
-14,5%

Fjöldi gesta við Dettifoss að austanverðu:
mánuður
júní
júlí
ágúst
september
samtals

2018
17.177*
35.805
44.135
27.567
124.681

2017
20.699
29.875
31.244
24.073
105.891

fjölgun/fækkun
-17,0%
19,8%
41,3%
14,5%
17,7%

* Talning hófst 13. júní.

Þessir ungfálkar komu úr eggi í Ásbyrgi sumarið 2018.
Hér sjást þeir á girðingastaurum við Meiðavelli, vestan Ásbyrgis.
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Vetrarlandvarsla við Dettifoss. Þar er í mörg horn að líta,
en landverðir keppast við að greiða götu ferðamanna,
tryggja öryggi þeirra og veita upplýsingar og aðra þjónustu.
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Samstarf
Vatnajökulsþjóðgarður á í samstarfi við ýmsa aðila um verkefni sem tengjast
þjóðgarðinum og markmiðum hans með einum eða öðrum hætti. Hér á eftir er
gerð grein fyrir þeim samstarfsverkefnum sem starfsmenn þjóðgarðsins í
Jökulsárgljúfrum taka þátt í.

Fálkasetur Íslands
Eitt helsta samstarfsverkefni Vatnajökulsþjóðgarðs í Jökulsárgljúfrum lýtur að
Fálkasetri Íslands, en Fálkasetrið á heimilisfesti í Gljúfrastofu og situr
þjóðgarðsvörður í stjórn þess.
Stjórn Fálkasetursins fundaði 7. mars og aðalfundur var haldinn 19. mars.
Fálkasetrið fékk í febrúar styrk að upphæð 4,3 milljónum frá Vinum Vatnajökuls
til að koma upp sýningu um fálkann í Gljúfrastofu. Skipuð var verkefnisstjórn og
fundaði hún 9. apríl með sýningarhönnuðum í Gljúfrastofu. Ekki var unnið frekar
að verkefninu á árinu, en stefnt er að því að taka upp þráðinn á árinu 2019.
Í byrjun apríl fékk Fálkasetrið heimild frá Umhverfisstofnun til að vakta
fálkahreiður í samráði við Náttúrufræðistofnun Íslands, en megintilgangurinn er
að koma í veg fyrir þjófnað á eggjum fálkans. Vöktunin fólst m.a. í uppsetningu
eftirlitsmyndavéla og tók þjóðgarðsvörður þátt í vöktun hreiðra innan þjóðgarðs
og í nágrenni hans. Hvort sem það er þessu verkefni að þakka eða ekki þá var
árið 2018 mjög gott hjá fálkanum á Norðausturlandi og fjöldi unga komst á legg.

Náttúrustofa Norðausturlands
Um árabil hefur Náttúrustofa Norðausturlands (NNA) staðið fyrir vöktun á
fiðrildum í Ási, frá vori og fram á haust. Aðkoma starfsmanna þjóðgarðsins felst
í að tæma fiðrildagildru vikulega og koma sýnum í örugga geymslu. Starfsmenn
NNA telja svo fiðrildin og greina að vetri og eru niðurstöður birtar á vefsíðu NNA.

Sóley (Háskóli Íslands og Landgræðslan)
Sóley er verkefni á vegum Háskóla Íslands og Landgræðslunnar. Það hófst árið
2010 og felst í að greina áhrif loftslagsbreytinga á blómgun valinna plantna. Um
langtímavöktunarverkefni er að ræða og hafa starfsmenn í Jökulsárgljúfrum á
hverju vori séð um að skrá mismunandi blómgunarstig ákveðinna plantna í
Ásbyrgi.
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Markaðsstofa Norðurlands
Markaðsstofa Norðurlands vinnur að þróun ferðamannaleiðar meðfram
norðurströnd landsins og kallast sú leið Norðurstrandarleið (Arctic Coast Way).
Gljúfrastofa í Ásbyrgi liggur við Norðurstrandarleið og er fyrirséð að hún muni
gegna mikilvægu hlutverki fyrir þá ferðamenn sem um leiðina fara. Verkefnið
fellur einnig ágætlega að því markmiði þjóðgarðsins að styrkja byggð og
atvinnustarfsemi í nágrenni hans. Á þeim forsendum hefur þjóðgarðsvörður frá
því í júní 2017 setið í stýrihópi verkefnisins sem og verið í vinnuhópi vegna
greiningar á innviðaþörf þess.
Þjóðgarðsvörður sótti sjö fundi á árinu vegna verkefnisins og voru þeir ýmist á
Akureyri, í Ásbyrgi eða í Skype-fjarfundarkerfinu. Jafnframt fór hann ásamt
innviðahópi verkefnisins í vettvangsferð um skilgreindu leiðina; vesturhlutinn var
farinn um miðjan apríl og austurhlutinn í byrjun maí. Haldin var vinnustofa í
Ásbyrgi þann 26. apríl með breska ráðgjafafyrirtækinu Blue Sail og fulltrúum
ferðaþjónustufyrirtækja á Norðausturlandi.

Vinnufundur í Gljúfrastofu vegna Norðurstrandarleiðar,
26. apríl 2018. Þar voru fulltrúar Markaðsstofu Norðurlands
og Blue Sail, ásamt áhugasömu ferðaþjónustufólki.
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Útgefin rannsóknaleyfi
Heiti verkefnis:
Stofnun:
Umsjón:
Umsækjandi:

Interpretation for visitors in Ásbyrgi
Háskólinn á Hólum
Laufey Haraldsdóttir
Dr. Georgette Leah Burns

Heiti verkefnis:
Stofnun:
Umsjón:
Umsækjandi:

Glacier-climate fingerprints of cooling event in the subarctic Atlantic (GLACTIC)
University of Bergen
Dr. Willem G.M. van der Bilt
Dr. Willem G.M. van der Bilt

Heiti verkefnis:
Stofnun:
Umsjón:
Umsækjandi:

Early Holoscene Jokulhlaups
Brest University
Brigitte Van vliet-Lanoe
Brigitte Van vliet-Lanoe

Heiti verkefnis:
Stofnun:
Umsjón:
Umsækjandi:

NASA-FINESSE
NASA
Dr. Jennifer Heldmann
Dr. W. Brent Garry

Heiti verkefnis:
Stofnun:
Umsjón:
Umsækjandi:

Tafoniweathering in volcanic rocks in Iceland
University of Bayreuth
Dr. Christoph Schmidt
Jens Diehr
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Útgefin kvikmyndaleyfi
Umsækjandi:
Umsjón:
Heiti/tegund verkefnis:
Staðsetning:

Pulx/Valentine Pignet
Elsa Decaudin
„impetuous m.“/stuttmynd
Hljóðaklettar

Umsækjandi:
Umsjón:
Heiti/tegund verkefnis:
Staðsetning:

BMAD Technology/Simin Farrokh Ahmadi
Josee Lalumiere
NOMADS/heimildamynd
Hafragilsfoss

Umsækjandi:
Umsjón:
Heiti/tegund verkefnis:
Staðsetning:

Bjartmar Guðmundsson
Elitsa Zlatanova
Tónlistarmyndband
Dettifoss

Umsækjandi:
Umsjón:
Heiti/tegund verkefnis:
Staðsetning:

Neil Robertson
Neil Robertson
Stuttmynd
Ásbyrgi, Hafragilsfoss, Dettifoss

Umsækjandi:
Umsjón:
Heiti/tegund verkefnis:
Staðsetning:

Justin Balog
Justin Balog
Heimildamynd
Ásbyrgi

Umsækjandi:
Umsjón:
Heiti/tegund verkefnis:
Staðsetning:

Passion Pictures/Nicolas Brown
Catherine Watling
The Molecule That Made Us (PBS)/heimildaþáttur
Dettifoss

Umsækjandi:
Umsjón:
Heiti/tegund verkefnis:
Staðsetning:

Princess Cruises LTD/Jesse Olson
Marc Dionne
Shorex Video Program – Iceland/kynningarefni
Dettifoss

Umsækjandi:
Umsjón:
Heiti/tegund verkefnis:
Staðsetning:

French Society Elephant Adventures
Marion Seguin
Invitation au voyage/sjónvarpsþáttur
Jökulsárgljúfur

Umsækjandi:
Umsjón:
Heiti/tegund verkefnis:
Staðsetning:

Digiphile Productions
Steven Doxey
Auglýsing
Ásbyrgi/Dettifoss

Umsækjandi:
Umsjón:
Heiti/tegund verkefnis:
Staðsetning:

Profilm
Anna Dís Ólafsdóttir
BBC Planet/heimildaþáttur
Dettifoss

Umsækjandi:
Umsjón:
Heiti/tegund verkefnis:
Staðsetning:

Elemen‘Terre Project
Marie Tabarly
The Elemen‘Terre Project/heimildamynd
Dettifoss
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Franskir ofurhugar voru á ferðinni í lok september og
gengu á línu yfir Jökulsárgljúfur við Dettifoss.
Um var að ræða hluta af verkefninu „The Elemen‘Terre Project“
(sjá útgefin kvikmyndaleyfi).
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Svæðisráð
Svæðisráð norðursvæðis var þannig skipað í lok árs 2018:
Óli Halldórsson, formaður, tilnefndur af Norðurþingi,

Örlygur H. Örlygsson, varafulltrúi.
Anton Freyr Birgisson, varaformaður, tilnefndur af Skútustaðahreppi,

Ragnhildur H. Sigurðardóttir, varafulltrúi.
Arnheiður Jóhannsdóttir, tilnefnd af Ferðamálasamtökum Norðurlands eystra,

Hjalti P. Þórarinsson, varafulltrúi.
Ásvaldur Ævar Þormóðsson, tilnefndur af Þingeyjarsveit,

Margrét Bjarnadóttir, varafulltrúi.
Grétar Ingvarsson, tilnefndur af Samtökum útivistarfélaga,

Ingimar Árnason, varafulltrúi.
Hjördís Finnbogadóttir, tilnefnd af umhverfisverndarsamtökum,

Sigríður Stefánsdóttir, varafulltrúi.

Á árinu varð ein breyting meðal aðalfulltrúa; Anton Freyr Birgisson tók við af
Böðvari Péturssyni sem fulltrúi Skútustaðahrepps. Fram að því hafði Böðvar setið
í svæðisráði frá stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs og unnið mikið og óeigingjarnt
starf í þágu þjóðgarðsins.
Svæðisráð norðursvæðis fundaði í sex skipti á árinu 2018. Fundargerðir
svæðisráðs eru aðgengilegar á vef Vatnajökulsþjóðgarðs:
https://www.vatnajokulsthjodgardur.is/is/um-thjodgardinn/stjorn-og-svaedarad/svaedisrad-n-fundargerdir
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