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Inngangur
Veður og tíðafar setti mark sitt á árið 2019 í
Jökulsárgljúfrum, sér í lagi um sumarið sem
var fremur blautt og sólarlítið. Á hinn bóginn
voru bæði vorið og haustið með besta móti.
Heilt yfir var örlítil fækkun í gestakomum
annað árið í röð. Engu að síður var árið 2019
það þriðja stærsta frá upphafi hvað fjölda
gesta í Jökulsárgljúfrum varðar. Eins var
fjöldi gesta í Ásbyrgi um haustið meiri en
nokkru sinni áður og má skýra það með góðu
tíðarfari og bættum vegasamgöngum.
Viðbúið er að gestum í Ásbyrgi muni fjölga á
ný því nú sér fyrir endann á framkvæmdum
við nýjan Dettifossveg. Jafnframt má búast
við fleiri ferðamönnum þar á jaðartíma-

Horft inn í Ásbyrgi frá Gljúfrastofu.

num. Þetta felur í sér ýmsar áskoranir fyrir
þjóðgarðinn og kallar á uppbygginu innviða
og endurskipulagningu þjónustu í Jökulsárgljúfrum öllum. Búast má við að einhver
merki þess muni sjást á árinu 2020 og ber
þar sennilega hæst nýsmíði salernishúss við
Dettifoss.
Líkt og í fyrra er lögð áhersla á að hafa
skýrslu ársins 2019 auðlesna og einfalda.
Jafnvel er gengið skrefinu lengra í að þjappa
efninu saman og því kallast afurðin nú
ársyfirlit en ekki ársskýrsla. Meginmarkmiðið
er sem fyrr að gefa innsýn í starfsemina í
Jökulsárgljúfrum og gefa hugmynd um þá
þróun sem þar á sér stað.

Guðmundur Ögmundsson
þjóðgarðsvörður í Jökulsárgljúfrum

Efnisyfirlit
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Tíðarfar og samgöngur

Gestafjöldi

Veturinn 2018-2019 var fremur meinlaus. Milt veður var frá því snemma í desember og fram í janúar og
sá snjór sem hafði safnast upp um haustið var að mestu horfinn fljótlega eftir áramót. Um miðjan janúar
gerði alvöru v etrarveður á ný og töluverður snjór féll til jarðar næsta hálfa mánuðinn eða svo. Þannig var
töluvert þungfært í Ásbyrgi lengst af febrúar en sá snjór var svo að mestu horfinn í byrjun mars.

Vatnajökulsþjóðgarður vaktar fjölda gesta á helstu áningarstöðum í samstarfi við Rögnvald Ólafsson
og Gyðu Þórhallsdóttur hjá Háskóla Íslands. Niðurstöður talninga á árinu 2019 eru í töflu hér að neðan
ásamt tölum síðustu ára til samanburðar:

Öllu meiri snjór var ofar í landinu við Dettifoss, en um miðjan apríl urðu miklar leysingar þar sem og á
hálendinu. Til að fyrirbyggja slys á fólki var svæðinu við Dettifoss lokað í samráði við l ögreglu og Vega
gerðina seinnipart mánudagsins 15. apríl. Opnað var á ný að morgni skírdags, 18. apríl, en í lok dags
hafði leysing aftur aukist svo mikið að loka þurfti á ný. Laugardagsmorgun 20. apríl var síðan hægt að
opna á ný og þurfti ekki að takmarka umferð frekar eftir það.
Vorið var milt og gott og til marks um það var Dettifossvegur (862) opnaður fyrir umferð þann 6. maí.
Hafði hann aldrei áður verið opnaður jafn snemma. Vegurinn niður í Vesturdal var svo opnaður 16. maí,
vegurinn í Hólmatungur viku seinna og Hólsfjallavegur (864) 12. júní.
Gott vor reyndist ekki vera vísir að góðu sumri. Norðanáttir og vætutíð voru ríkjandi og samkvæmt því
ekkert sérlega hlýtt. Júní og júlí voru þó ekki sérlega kaldir en öðru máli gegndi um ágústmánuð; hann
var bæði kaldur og blautur. Það hafði sín áhrif á göngustíga og var fyrirhuguð hjólahelgi dagana 23. – 25.
ágúst slegin af vegna þess.
Haustið var öllu betra en sumarið. Óvenju hlýtt var í september og tíðin heilt yfir góð bæði í s eptember
og október. Það var kannski fyrir bestu því framkvæmdir við Dettifossveg hófust að nýju um miðjan
ágúst. Samhliða því hófst vinna að endurbótum á veginum niður í Vesturdal og var af þeim sökum lokað
fyrir bílaumferð niður í dalinn þann 24. september.
Segja má að veturinn 2019-2020 hafi fyrst látið á sér kræla 24. október en þá snjóaði þannig að færð
spilltist bæði á Dettifossvegi og Hólsfjallavegi. Fram að því höfðu báðar leiðir verið greiðfærar en
voru upp frá þessu skilgreindar ófærar. Ófærðin var þó ekki meiri en svo að áfram var hægt að vinna í
framkvæmdum við Dettifossveg og stóðu þær yfir allt til 4. desember.
Mikið óveður gekk yfir landið 10. og 11. desember þannig að samgöngur fóru allar úr skorðum. Eins
varð rafmagnslaust í einn sólarhring í Ásbyrgi og rafmagn skammtað í nokkra daga eftir það. Töluverður
snjór var í Ásbyrgi um áramót en tiltölulega minni við Dettifoss.

2019		 Ásbyrgi
Dettifoss V
janúar
320		1.837
febrúar
214		 284
mars
1.135		3.246
apríl
2.918		13.969
maí
7.640		27.407
júní
20.145		41.898
júlí
33.743		46.904
ágúst
27.263		49.649
september
16.554		32.475
október
5.475		14.460
nóvember
744		6.260
desember
328		1.053

		
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Dettifoss A

Vesturdalur

18.329
34.129
37.150
29.072
12.112

5.746
10.995
7.650
4.469

Samtals
2.157
498
4.381
16.887
35.047
86.118
125.771
121.712
82.570
32.047
7.004
1.381

Ásbyrgi
Dettifoss V
Dettifoss A
Vesturdalur Samtals
515.573
116.479
239.442
130.792
28.860		
530.518
114.042
262.879
124.684
28.913		
571.568
123.770
308.718
105.891
33.189		
488.272
106.025
250.363
104.128
27.756		
277.336
78.523
198.813
			
275.453
75.273
123.297
76.883			
169.515
64.924
82.453		 22.138		
170.524
59.521
88.399		 22.604		
127.085
58.004		 46.717
22.364

Tala fyrir 2016 er að hluta til áætluð fyrir Dettifoss að austan.
Tölur fyrir 2016, 2013 og 2012 eru að hluta til áætlaðar fyrir Vesturdal.

Þegar taflan er skoðuð vegur athygli að gestum við Dettifoss austanverðan heldur áfram að fjölga á sama
tíma og samdráttur er að vestanverðu, en um þessa þróun er fjallað í ársskýrslu 2018. Eins kemur dálítið
á óvart að þrátt fyrir leiðindatíð í sumar og fækkun erlendra ferðamanna á Íslandi var fjöldi gesta í Ásbyrgi
svipaður og árið á undan. Ekki bar á sérstökum frávikum á milli einstakra mánaða nema þá kannski helst í
október en þá mældist 72% meiri umferð en árið á undan. Ræður færð á vegum þar mestu um.
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Gljúfrastofa

Tjaldsvæði

Afgreiðslutími Gljúfrastofu árið 2019 var
sem hér segir:
7. janúar - 15. apríl: 11-15 virka daga
16. apríl - 20. maí: 10-16
21. maí - 31. ágúst: 9-18
1. september - 31. október: 10-16
1. nóvember - 20. desember: 11-15
virka daga

Alls voru skráðar 48.758 heimsóknir í Gljúfrastofu árið 2019, en árið 2018 voru skráðar heimsóknir
49.105. Munurinn er -0,7% og telst það ekki vera mikil breyting.
Samdráttur var í fjölda gesta í maí, júní, júlí og ágúst. Apríl var hins vegar stærri en nokkru sinni fyrr
og voru þá skráðar 703 heimsóknir. Fram að því höfðu mest verið skráðar 487 heimsóknir árið 2017 og
árið 2018 voru þær ekki nema 237. Sama var upp á teningnum hvað október varðar. Alls voru skráðar
2.097 heimsóknir í október 2019, en 783 árið 2018 og 1.651 árið 2017, en það var þá mestur fjöldi gesta í
októbermánuði fram að þessu.
Þessi fjöldi gesta í október á sér þá skýringu helsta að greiðfært var bæði um Dettifossveg og
Hólsfjallaveg megnið af mánuðinum. Samt er engum blöðum um það að fletta að ferðamannatímabilið í
Jökulsárgljúfrum er stöðugt að lengjast í báða enda, þó sýnu meira á haustin. Tímabilið frá byrjun apríl
og til loka október er nú að verða annatími í þjónustu við ferðamenn og ljóst að það mun aðeins koma til
með að aukast þegar nýr Dettifossvegur verður að fullu kláraður.
Tjaldsvæðið í Vesturdal

Gistinætur				2017		2018		2019
Ásbyrgi Íslendingar
Ásbyrgi útlendingar			
Ásbyrgi samtals
Vesturdalur Íslendingar
Vesturdalur útlendingar
Vesturdalur samtals
Ásbyrgi og Vesturdalur samtals

8.578
7.550
16.128
1.018
2.016
3.034
19.162

7.608
6.673
14.281
351
1.077
1.428
15.709

7.991
5.858
13.849
449
1.216
1.665
15.514

Sumarið 2019 var annað árið sem nýja afgreiðsluhúsið, Álfhóll, var í notkun á tjaldsvæðinu í Á
 sbyrgi.
Afgreiðslutími þar var lengri en árið á undan og var Álfhóll opinn frá 16 til 23, í stað 17 til 22 árið á
undan. Var þessi lenging liður í því að auka þjónustu við gesti á tjaldsvæðinu.
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Gistinætur á tjaldsvæðum Jökulsárgljúfra voru eilítið færri árið 2019 en árið á undan. Verður það að
teljast merkilegt í ljósi þess hversu lítið útileguveður var á Norðurlandi þetta sumar. Og þegar nánar er
rýnt í tölurnar kemur í ljós að Íslendingar – sem oft eru sagðir elta veðrið – áttu fleiri gistinætur á tjald
svæðinu í Ásbyrgi í júlí 2019 (5.853) heldur en í sama mánuði árið á undan (4.317). Kann það að skýrast af
því að æ fleiri eru í hjólhýsum eða húsbílum og þola þannig betur allskyns veður. Enn fremur geta breytt
afsláttarkjör átt sinn þátt í þessu, en síðastliðið sumar var tekið upp á því að veita verulegan afslátt af
gistigjöldum væri greitt fyrir fleiri en eina nótt í einu.
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Fræðsla, viðburðir, miðlun
Sérviðburðir
Auk reglubundinnar dagskrár landvarða voru ýmsir sérviðburðir í þjóðgarðinum, bæði á vegum
þjóðgarðsins og utanaðkomandi. Hafa sumir þeirra fest sig í sessi og eru endurteknir ár eftir ár.
Ásbyrgismót fór fram á vegum HSÞ helgina 12. til 14. júlí. Var það allt með hefðbundnum hætti og
sæmilega viðraði á gesti.
Anna Jónsdóttir sópransöngkona hélt tónleika við Botnstjörn laugardaginn 18. júlí. Á tónleikunum flutti
hún íslensk þjóðlög, án undirleiks, og nutu þau sín ágætlega undir hamraveggjum Ásbyrgis. Tónleikarnir
voru liður í tónleikaröð sem bar heitið „Uppi og niðri og allt þar á milli.“
Í tilefni af alþjóðlegum degi landvarða var boðið upp á fræðslu- og tónheilun við Botnstjörn
miðvikudagskvöldið 31. júlí. Dýrleif landvörður sá um dagskrána.
Jökulsárhlaup var haldið 10. ágúst. Aldrei þessu vant var veður ekki upp á hið besta: Rigning og bleyta
bæði á hlaupadaginn sjálfan og í aðdraganda hans. Þrátt fyrir það létu 369 manns sig hafa það að hlaupa
og gekk allt stórslysalaust fyrir sig.
Þennan sama dag, 10. ágúst, kom Guðmundur Ingi Guðbrandsson, ráðherra umhverfis- og auðlindamála, í Ásbyrgi ásamt fylgdarliði frá ráðuneytinu. Tilefnið var stækkun Vatnajökulsþjóðgarðs sem nemur
svæðinu fremst í Ásbyrgi og um leið var undirrituð friðun Jökulsár á Fjöllum fyrir o
 rkuvinnslu. Af því
tilefni var gestum og gangandi boðið í kaffiveitingar í Gljúfrastofu og jafnframt var ráðherra fenginn til að
afhenta verðlaun í Jökulsárhlaupinu.
Laugardaginn 7. desember var hinn árlegi jólamarkaður í Gljúfrastofu og mættu rúmlega 50 manns ef
taldir eru bæði gestir og söluaðilar. Líkt og venjulega bauð handverksfólk þar hinar ýmsu vörur til sölu
og unglingastig Öxarfjarðarskóla bauð upp á kaffi, kakó, smákökur og ýmsar aðrar vörur. Var það til að
afla fjár vegna skólaferðalags.
Anna Jónsdóttir sópransöngkona syngur við Botnstjörn.

Reglubundin dagskrá landvarða
Löng hefð er fyrir lifandi fræðslu til ferðamanna í Jökulsárgljúfrum. Fyrirkomulag fræðslu sumarið 2019
var með svipuðum hætti og árið á undan: Kvöldrölt og barnastundir voru auglýstar á föstum tímum í
Ásbyrgi en vettvangsfræðsla var við Botnstjörn og í Hljóðaklettum. Vettvangsfræðslan fer þannig fram að
landverðir nálgast ferðamenn að fyrra bragði og taka upp spjall um það sem tengist náttúruvernd og/eða
menningu svæðisins. Þessi nýung hefur gefist ágætlega nema hvað að erfiðara hefur reynst að halda utan
um tölfræðina. Því eru tölur fyrir vettvangsfræðsluna ekki eins áreiðanlegar og tölur yfir fjölda þátttakenda í
hefðbundnari dagskrá.
Auglýst fræðsludagskrá var á tímabilinu 24. júní til 7. ágúst. Þátttaka var sem hér segir:

Hvar		Hvað			Hvenær			2019
Botnstjörn
Ásbyrgi		
Ásbyrgi		
Hljóðaklettar
Samtals
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vettvangsfræðsla
24. júní - 7. ágúst kl. 14
barnastund		
24. júní - 7. ágúst kl. 11
kvöldrölt		
24. júní - 7. ágúst kl. 20
vettvangsfræðsla
24. júní - 7. ágúst kl. 14
						

318
227
96
236
877

2018

Breyting

438
255
174
128
995

-27,4
-11,0
-44,8
84,4
-11,9
Sigríður Auður Arnardóttir ráðuneytisstjóri og Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfis- og auðlindaráðherra..
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Skólaheimsóknir
Samstarf og samskipti við skóla er eitt af meginmarkmiðum þjóðgarðsins í tengslum við fræðslu.
Þónokkur fjöldi nemenda kom í heimsókn á árinu 2019 og verður hér stiklað á stóru í þeim efnum.
Nemendur í Borgarhólsskóla á Húsavík komu í heimsókn 23. maí. Kristín yfirlandvörður tók á móti
þeim og kynnti þjóðgarðinum, leiðsagði þeim um sýninguna í Gljúfrastofu og sagðar nokkrar álfa- og
huldufólkssögur sem tengjast Ásbyrgi og nágrenni.
Hlíðaskóli Akureyri kom í heimsókn 29. maí. Kristín og Guðrún tóku á móti þeim og fræddu um
þjóðgarðinn og leiðsögðu um sýninguna. Að því loknu fóru þau í gönguferð að Botnstjörn.
Erlendir skólahópar hafa komið í heimsókn undanfarin ár. Einn slíkur kom vorið 2019 og skoðuðu
sýninguna í Gljúfrastofu með landverði áður en þau héldu inn að Botnstjörn. Annar erlendur skólahópur
kom síðan viku seinna en það voru foreldrar skólabarna sem höfðu heimsótt okkur árið á undan. Báðir
þessir hópar voru frá Bretlandseyjum.

Kaffiveitingar í tilefni stækkunar þjóðgarðs í Ásbyrgi og friðunar
Jökulsár á Fjöllum.

Landverðir skipuleggja fræðslu.

Hópmyndataka vegna Jökulsárhlaups.

Aukabílastæðið á degi Jökulsárhlaupsins.

Aðrir hópar
Þann 11. maí var Kór Akureyrarkirkju á ferðinni á norðausturhorninu og gerði áningarstopp í
Gljúfrastofu. Þjóðgarðsvörður tók á móti hópnum sem taldi alls 56 manns og nýtti kórinn aðstöðuna í
gestastofunni til þess að fá sér létta hressingu. Kórinn launaði síðan fyrir sig með því að syngja tvö lög í
sýningarsal Gljúfrastofu og tókst það afbragðs vel.
Tæpri viku síðar eða 17. maí tók þjóðgarðsvörður á móti samtökum stjórnenda á stjórnsýslu- og fjármála
sviðum sveitarfélaga. Alls voru það um 50 manns sem fengu kynningu á starfseminni í þjóðgarðinum.

Miðlun
Fréttum af starfinu í Jökulsárgljúfrum er 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 er einnig miðlað á fésbókarsíðu Jökulsárgljúfra, og því
helsta deilt áfram á bæði ensku og íslensku Fésbókarsíðu Vatnajökulsþjóðgarðs.
Í lok ársins var stofnuð ný fésbókarsíða að skoskri fyrirmynd, tileinkuð gönguleiðinni á milli V
 esturdals
og Ásbyrgis. Á þessari síðu mun göngufólki gefast tækifæri á að miðla upplýsingum um ástand
leiðarinnar sem og upplifun sinni af leiðinni. Þannig mun síðan gefa landvörðum betri sýn á hvað má
bæta á leiðinni og hvað skal leggja áherslu á til að auka gæði þessarar vinsælu gönguleiðar.
Vefsvæði Jökulsárgljúfra
Facebook síða Jökulsárgljúfra
Facebook síða gönguleiðarinnar milli Vesturdals og Ásbyrgis
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Jólamarkaður í Gljúfrastofu.
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Starfsmenn

Framkvæmdir
Engar meiriháttar framkvæmdir fóru áttu sér stað í Jökulsárgljúfrum árið 2019 ef frá er talin vinna
við Dettifossveg. Einnig má nefna að Ásbyrgi var tengt við ljósleiðara og má segja að við það hafi orðið
ákveðin bylting í samskiptatækni á svæðinu.

Í lok febrúar bættist þriðji starfsmaðurinn í hóp heilsársstarfsmanna í Jökulsárgljúfrum en þá var
Kristín S. Gunnarsdóttir ráðin í starf yfirlandvarðar. Kristín hafði áður starfað sem landvörður í
Jökulsárgljúfrum í fjögur sumur og hafði því bæði góða reynslu og kunnáttu fyrir starfið.
Aðrir heilsársstarfsmenn voru þau Guðmundur Ögmundsson, þjóðgarðsvörður, og Guðrún Jónsdóttir,
aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar. Eftirtaldir einstaklingar voru svo í tímabundnum störfum:
Arnhildur Gréta Ólafsdóttir, landvörður (maí/júní og
ágúst)
Árdís Hrönn Jónsdóttir, yfirlandvörður (júní-ágúst)
Bjartey Unnur Stefánsdóttir, þjónustufulltrúi (júníágúst)

Guðný María Sigurðardóttir, verkamaður (júní-ágúst)
Hilmir Smári Kristinsson, verkamaður (júní-ágúst)
Hlynur Aðalsteinsson, þjónustufulltrúi (maí-ágúst)
Ingunn Kristjánsdóttir, þjónustufulltrúi (júlí/ágúst)

Dýrleif Þórunn Jóhannsdóttir, landvörður (júní-ágúst)

Jóhanna Sigurðardóttir, landvörður (júní-ágúst)

Elísabet Birta Sveinsdóttir, landvörður (júní-ágúst)

Rakel Anna Boulter, þjónustufulltrúi (júní-september)

Emilía Sól Jónsdóttir, verkamaður (júní-ágúst)

Róbert Karl Boulter, landvörður (júní-október)

Friðbjörn Bragi Hlynsson, landvörður (apríl-október)

Sara Björg Bjarnadóttir, landvörður (júní-september)

Guðný Eva Björnsdóttir, verkamaður (júní-ágúst)

Sigurður Erlingsson, landvörður (mars-maí og
október-desember)

Símenntun og námskeið
Árdís, Dýrleif, Elísabet Birta, Friðbjörn Bragi, Jóhanna, Róbert Karl, Sara Björg, Emilía Sól, Guðný Eva,
Guðný María og Hlynur tóku námskeið í skyndihjálp. Bóklegur hluti þess fór fram á netinu, en verklegur
dagur var í húsnæði Björgunarsveitarinnar Stefáns í Mývatnssveit þann 13. júní. Guðmundur og Sigurður
sóttu vinnustofu um áhættumat á ferðamannastöðum sem haldið var á Þingvöllum 16. og 17. október.
Námskeiðið var samstarfsverkefni Þjóðgarðastofnunar Bandaríkjanna, sendiráðs Bandaríkjanna á Íslandi,
umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, Umhverfisstofnunar, Þingvallaþjóðgarðs og Vatnajökulsþjóðgarðs.
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Roger, Kerry og Joanne að störfum í Hólmatungum.

Önnur stærri verkefni
Þrír hópar sjálfboðaliða á vegum Umhverfisstofnunar komu til starfa í Jökulsárgljúfrum þetta sumarið.
Sem fyrr var um fimm manna teymi að ræða, sérstaklega þjálfuð í gerð og viðhaldi göngustíga. F
 yrsti
hópurinn var á ferðinni 8. – 12. júlí og annar 22. – 26. júlí. Báðir þessir hópar unnu að endurbótum á
göngustígnum um Fosshvamm við Dettifoss, en sú vinna fólst að mestu í að búa til tröppur og ræsi.
Þriðji hópurinn var að störfum 12. – 16. ágúst og vann áþekk verkefni við Katla í Hólmatungum.
Líkt og árið á undan var alaskalúpínan mjög fljót að ná sér á strik þetta sumarið. S
 tarfsmenn
þjóðgarðsins hófu baráttuna gegn henni snemma í júní, en hún fólst aðallega í því að fella p
 löntur
meðfram vegi 85 norðan þjóðgarðsins og í Eyjadal. Eins var haldið áfram í aðgerðum gegn
lúpínubreiðum við veg 862 nærri suðurmörkum þjóðgarðsins í Jökulsárgljúfrum.
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Leyfi
Útgefin rannsóknaleyfi
Engar umsóknir um rannsóknaleyfi bárust árið 2019.

Útgefin kvikmyndaleyfi

Sjálfboðaliðar og landverðir vinna við göngustígagerð. Þessar myndir eru teknar í Hólmatungum.

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 helstu
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. Fræðast má nánar um
starf Fálkasetursins á vef þess: www.falkasetur.is

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.

Markaðsstofa Norðurlands
Fyrir hönd Vatnajökulsþjóðgarðs tók þjóðgarðsvörður í Jökulsárgljúfrum þátt í vinnu á vegum
Markaðsstofu Norðurlands vegna Norðurstrandarleiðar (Arctic Coast Way). Byggðist sú þátttaka fyrst
og fremst á því að Gljúfrastofa í Ásbyrgi er á Norðurstrandarleið og gegnir þar mikilvægu hlutverki í
upplýsingagjöf fyrir ferðamenn. Formlegri þátttöku þjóðgarðsins í undirbúningsvinnunni lauk 6. júní
þegar leiðin var opnuð.
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Umsækjandi:			ZDF
Umsjón:			Benjamin Stöwe
Heiti/tegund verkefnis:
tökur fyrir sjónvarpsþátt
Staðsetning:			Dettifoss
		
Umsækjandi:			Markaðsstofa Norðurland
Umsjón:			
Hjalti Páll Þórarinsson
Heiti/tegund verkefnis:
Kynningarmyndband fyrir Voigt Travel
Staðsetning:			
Jökulsárgljúfur (Dettifoss, Ásbyrgi)
		
Umsækjandi:			
Lisa Gail Shannen
Umsjón:			
Eygló Svala Arnardóttir
Heiti/tegund verkefnis:
Umfjöllun fyrir Air Iceland Connect
Staðsetning:			
Jökulsárgljúfur (Dettifoss, Hljóðaklettar, Ásbyrgi)			

Svæðisráð
Svæðisráð norðursvæðis var þannig skipað í lok árs 2019:
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.
Engar formlegar breytingar urðu á svæðisráði á árinu, en Óli Halldórsson, fulltrúi Norðurþings og
formaður ráðsins, steig til hliðar af persónulegum ástæðum og gegndi Anton Freyr hlutverki formanns
það sem eftir lifði árs.
Svæðisráð norðursvæðis fundaði í tíu skipti á árinu 2019. Fundargerðir svæðisráðs eru aðgengilegar á
vef Vatnajökulsþjóðgarðs hér.
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