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Aðdragandi fundar
Í byrjun september 2018 hafði Svæðisráð Vatnajökulsþjóðgarðs á suðursvæði samband við Nýheima
þekkingarsetur og óskaði eftir samstarfi um samráðsfund Svæðisráðsins með afþreyingarfyrirtækjum
á svæðinu. Fljótlega var ákveðið að framkvæmd fundarins yrði í „world café“ stíl en þá er
fundarmeðlimum skipt niður í hópa og umræður fara fram á hverju borði fyrir sig. Fundartími var
ákveðinn, fimmtudagurinn 4. október 2018.
Undirbúningur fundarins gekk vel og skráning var í takt við væntingar en um 34 einstaklingar skráðu
sig á fundinn frá 24 fyrirtækjum, en að hámarki máttu koma tveir einstaklingar frá hverju fyrirtæki.
Nýheimar þekkingarsetur sá um skipulagningu fundarins, framkvæmd ásamt eftirvinnslu og ákveðið
var að Sandra Björg, verkefnastjóri setursins væri þar í forsvari.
Er skráning var ljós hófst vinna við útfærslu fundarins. Ákveðið var fengnir yrðu tveir fyrirlesarar til að
hefja fundinn, annar yrði fræðimaður á sviði náttúruvísinda á svæðinu og hinn sérfræðingur í
afþreyingarferðaþjónustu. Samhliða þessu var ákveðið að þó fyrirlesararnir þyrftu að þekkja vel til
svæðisins yrði reynt að fá utanaðkomandi aðila til að sjá um erindin, þ.e.a.s. einstaklinga sem hvorki
væru búsettir í Sveitarfélaginu né hefðu beinna hagsmuna að gæta annaðhvort innan þjóðgarðsins
eða ferðaþjónustunnar á svæðinu.
Í kjölfar fyrirlestra var ákveðið að fram færu fjórar umferðir af umræðum þar sem fundarmeðlimum
yrði raðað niður á sjö mismunandi borð. Á hverju borði sat fulltrúi frá Svæðisráði ásamt starfsmanni
þjóðgarðsins en fulltrúi svæðisráðs fór með borðastjórn ásamt því að vera ritari. Í fyrstu tveimur
umferðunum voru lagðar fram fyrirfram ákveðnar spurningar, í þriðju umferðinni voru sett stór kort á
borðin sem fundarmeðlimir merktu inná og svöruðu fyrirfram ákveðnum spurningum. En í loka
umferðinni var orðið opið og fundarmeðlimir máttu velja sér umræðuefni sjálfir, þó með
umfjöllunarefni fundarins í huga. Á milli hverrar umferðar skiptu 1-2 einstaklingar, á hverju borði, um
sæti og sett var upp ákveðin formúla um yfir á hvaða borð viðkomandi átti að færa sig. Allir
fundarmeðlimir skiptu því einu sinni um sæti á meðan á umræðum stóð en nokkrir skiptu tvisvar um
sæti. Var það vegna þess að ekki reyndist unnt að hafa sama fjölda þátttakenda á öllum borðum.
Fulltrúar Svæðisráðs og þjóðgarðsins sátu þó alltaf við sama borð í öllum umferðunum.
Svæðisráð bað um að ein regla yrði viðhöfð í sætisvali en hún var að reynt yrði eftir fremsta megni að
komast hjá því að fulltrúar frá sama fyrirtæki sætu við sama borð í umræðunum. Var þetta gert til þess
að blanda hópnum sem mest og fá fram fjölbreyttar umræður. Til að verða við þessu var ákveðið að
raða fundarmeðlimum fyrirfram niður á borð, var það gert að handahófi en þó með reglu Svæðisráðs
að leiðarljósi. Til að einfalda framkvæmd sætaskipta á fundinum sjálfum var ákveðið að útbúa
nafnalista fyrir hvert borð og hverja umferð. Áður nefnd formúla var viðhöfð ásamt því að passað var
upp á að fulltrúar frá sama fyrirtæki sætu ekki við sama borð. Reyndist sú vinna ansi flókin og tímafrek
en ljóst var að hún einfaldaði vinnu á fundinum sjálfum og sparaði tíma þar sem fundarmeðlimir vissu
fyrirfram hvert þeir áttu að fara.
Fundinum var svo lokað með erindi frá framkvæmdastjóra þjóðgarðsins.

Framkvæmd
Fundurinn var eins og áður sagði haldinn fimmtudaginn , 4. október 2018, kl.12-17 að Smyrlabjörgum
í Suðursveit. Formaður Svæðisráðs setti fundinn kl.12 og í kjölfarið hófust fyrirlestrar. Hrafnhildur
Hannesdóttir jöklafræðingur reið á vaðið og á eftir henni hélt Ragnar Þór Þrastarson,
fjallaleiðsögumaður stutta tölu.
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Í kjölfar erindanna hófst hópavinna sem fór vel fram. Ljóst var að fulltrúar frá einhverjum fyrirtækjum
og svæðisráði mættu ekki en á sama tíma mættu örfáir einstaklingar sem ekki höfðu skráð sig. Vegna
áðurnefndrar vinnu við skipulagningu sæta, leystist fljótt og vel úr þessu og heildar þátttakenda fjöldi
reyndist 31 manns ásamt 5 fulltrúum Svæðisráðs og 7 starfsmönnum þjóðgarðsins.
Umræður voru málefnalegar og voru þátttakendur almennt jákvæðir og ánægðir með að til fundarins
var boðað.
Eins og áður sagði hélt framkvæmdarstjóri þjóðgarðsins, Magnús Guðmundsson, lokaerindi fundarins
og var fundi slitið kl.16.40.
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Samantekt á umræðum og svörum við spurningum
Spurning 1 – Umferð 1
Hvernig sérð þú fyrir þér að ferðaþjónustan geti tekist á við og/eða aðlagað sig að
breyttum náttúrufarslegum aðstæðum vegna hopunar jökla, líkt og gerðist á
Svínafellsheiði?
Flestir hópar voru sammála um að það þurfi sveigjanleika í báðar áttir, bæði að hálfu fyrirtækjanna og
að hálfu þjóðgarðsins og samtal þar á milli. Þá var átt við að fyrirtæki þurfi að sýna aðlögunarhæfni og
vera opin fyrir því að breyta ferðum sínum ef aðstæður breytast. Nýsköpun og fjölbreytni voru gjarnan
nefnd í því samhengi. Á sama hátt þarf þjóðgarðurinn að bæta upplýsingaflæði og sýna fyrirtækjunum
þolinmæði þegar aðstæður líkt og á Svínafellsheiði koma upp. Einnig var minnst á að hugsanlega þurfi
að bæta innviði og opna fyrir fleiri staði innan þjóðgarðs, t.d. með byggingu brúa og /eða
ferjusiglingum.
Margir hópar fjölluðu um öryggis- og viðbragðsáætlanir fyrirtækjanna og hversu mikilvægt væri að
uppfæra þær reglulega eftir því sem náttúran breytist. Í framhaldi af því kölluðu nokkrir hópar eftir
betri reglugerðum, eftirliti og utanumhaldi, og hreinlega leyfisveitingum fyrir ferðaþjónustuna á
svæðinu. Þá kvörtuðu nokkrir hópar undan því að erfitt væri að fá skýr svör frá þjóðgarðinum og kerfið
væri þungt í vöfum. „Menn gera í dag það sem þeim sýnist því þeir fá ekki svör.“ Sömuleiðis virtist, að
einhverra mati, vanta upp á skilning þjóðgarðsins á iðnaðinum í heild sinni.
Loks minntust einhverjir hópar á að þeir upplifðu að það sætu ekki allir ferðaþjónustuaðilar við sama
borð gagnvart þjóðgarðinum.

Spurning 2 – Umferð 1
Hvaða þjónustu og/eða innviði ætti þjóðgarðurinn að uppfylla/bæta gagnvart
ferðaþjónustuaðilum á svæðinu?
Flestir hópar ræddu á einn eða annan hátt um innviða uppbyggingu, s.s. salernisaðstöðu, uppbyggingu
slóða, vega, bílastæða, aðgengi að rafmagni, sorplosun o.s.frv. Ásamt almennu skipulagi á svæðum.
Einnig minntust einhverjir hópar á uppbyggingu þjónustukjarna eða torgs þar sem fyrirtæki gætu
raðað sér upp.
Flestir hópar voru sammála um að þjóðgarðinum bæri að sinna einhverskonar eftirlitshlutverki, þ.e.a.s.
setja fram einhverjar kröfur um menntun og áhættumat, veita upplýsingar bæði til ferðamanna og
fyrirtækja, ásamt því að hafa eftirlit með því að reglunum sé fylgt eftir. Einnig minntust margir hópar
á að þjóðgarðinum bæri að útbúa heildar áhættumat fyrir fjölfarnari svæði innan þjóðgarðsins. Þó
vildu einhverjir meina að það væri ekki hlutverk þjóðgarðsins að þjóna fyrirtækjunum heldur sinna
eftirliti og veita upplýsingar. Þá var mönnum tíðrætt um mikilvægi samtals milli þjóðgarðs og
ferðaþjónustuaðila.
Hjá sumum hópum mátti greina einhverskonar þreytu í garð þjóðgarðsins og minntust einhverjir á að
þeim fyndist reynsla sín og þekking vanmetin að hálfu þjóðgarðsins. Minnst var á uppsafnaða gremju
í garð þjóðgarðs, kallað var eftir örari svörun við spurningum og að þjóðgarðurinn þyrfti að vera opnari
fyrir nýjum hugmyndum. Þá var talað um forgang og völd til heimamanna og heimafyrirtækja.
Einum hópi var umhugað öryggismál í þjóðgarðinum og ræddi um að landverðir þyrftu að geta sinnt
björgunarstörfum. Stofna ætti neyðar- og/eða viðbragðssveit innan þjóðgarðsins.
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Spurning 3 – Umferð 1
Hvernig viljið þið sjá atvinnustefnu þjóðgarðsins byggjast upp?
Í þessum lið var nokkrum hópum tíðrætt um mikilvægi þess að fyrirtæki í heimabyggð hefðu
einhverskonar forgang framfyrir önnur og e.t.v. stærri fyrirtæki frá öðrum svæðum. Rætt var um að
stórfyrirtæki í Reykjavík hefðu stjórn á markaðinum og lítil fyrirtæki í heimabyggð hefðu ekki bolmagn
í samkeppni við þau.
Flestir voru sammála um að sjálfbærni væri einn mikilvægasti þátturinn við uppbyggingu
atvinnustefnunnar. Í því samhengi var samfélagsábyrgð fyrirtækjanna nefnd, slow adventure og
mikilvægi þess að skoða hvort „massatúrismi“ og gæði fari saman. Einn hópur minntist á að núna væri
sannkölluð „vertíðarstemning“ í ferðaþjónustunni á svæðinu og mikilvægt væri að stíga varlega til
jarðar í þeim efnum. Margir hópar minntust einnig á að náttúran ætti að njóta vafans þegar
atvinnustefnan væri byggð upp og mikilvægt væri að huga að þolmörkum svæðisins í heild sem og
hvers svæðis fyrir sig.
Þá var skýrt að hóparnir kölluðu eftir samtali og samstarfi við þjóðgarðinn í tengslum við
atvinnustefnuna. Einn hópur minntist á að e.t.v. væri vænlegt til árangurs að skoða hvernig þessum
málum væri háttað erlendis.
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Spurning 1 – Umferð 2
Hvaða
a)
b)
c)

kröfur ætti þjóðgarðurinn að setja afþreyingarferðaþjónustuaðilum varðandi:
Gæðaviðmið
Öryggismál
Umhverfismál

Í þessum hluta umræðunnar voru nefndir nokkrir staðlar og öryggiskerfi, HAZMAT og AIMG sem miðar
að fjalla- og jöklaleiðsögn. Allir hópar töluðu þó um hinn íslenska Vaka. Flestir voru sammála um að
það væri kerfi sem hægt væri að byggja á, þó væri það ekki fullnægjandi eitt og sér, sérstaklega í ljósi
þess að það er ekki skylda fyrir fyrirtæki að uppfylla kröfur Vakans. Nokkrir hópar ræddu um að
þjóðgarðurinn gæti sett þá kröfu að til að fá starfsleyfi innan þjóðgarðsins þá yrðu fyrirtæki að vera
með Vakann. Þá var þeirri spurningu velt upp hvort þjóðgarðurinn gæti sett fram þá kröfu því það fylgir
því nokkur kostnaður að ganga í Vakann. Einnig var spurt hvort að erlend fyrirtæki gætu gengið í
Vakann og hvort það væri þar með verið að útiloka þau frá starfsemi innan þjóðgarðs. Einhverjir höfðu
áhyggjur af því að eftirlit með Vakanum væri lítið sem ekkert og var rætt um að annað hvort þyrfti að
bæta Vakann sjálfan og eftirlit með honum eða að þjóðgarðurinn þyrfti að taka sér eftirlitshlutverk ef
hann setti fram kröfu um Vakann.
Allir voru þó sammála um að einhverskonar eftirlitkerfi væri nauðsynlegt. Engu að síður höfðu
einhverjir á orði að lög og reglur væru eitt en raunveruleg reynsla og þekking leiðsögumanna og
fyrirtækja væri annað. Í því sambandi mætti t.d. gera kröfu um skráningu á öllum slysum og nærslysum
fyrirtækja innan þjóðgarðs ásamt því að starfsmenn fyrirtækja þyrftu að uppfylla kröfur um menntun
og reynslu.
Þess ber þó að geta í einhverjum hópum höfðu menn þá skoðun að þjóðgarðurinn gæti ekki og ætti
ekki að skipta sér að gæðum fyrirtækja, þar ætti markaðslögmálið að ráða.

Spurning 2 – Umferð 2
Ræðið bæði kosti og galla aðgangsstýringar á svæðinu, þ.e.a.s takmarkanir á fjölda
viðskiptavina á svæðinu hverju sinni (sbr. kvóti í sjávarútvegi)
Almennt voru fundarmeðlimir sammála um að einhverskonar stýring væri nauðsynleg, bæði til að
vernda náttúruna og ekki síður upplifun ferðamannsins og öryggi. Þó er ljóst að allflestir höfðu
áhyggjur af því hvernig stýringunni yrði háttað. Margir töluðu um mikilvægi þess að passa upp á minni
fyrirtæki frá heimasvæði því ef gefinn yrði út einhvers konar kvóti væri hætta á að stærstu fyrirtækin,
sem væri staðsett í Reykjavík, myndu sölsa undir sig allan kvótann og þar með útiloka minni fyrirtæki,
nýliðun og nýsköpun. Kvótabrask og framsal á kvóta var nefnt í þessu samhengi. Einnig nefndu margir
að skyndileg aðgangsstýring gæti haft veruleg fjárhagsleg áhrif á minni fyrirtækin sem þyrftu tíma til
að aðlagast breytingum. Verkefnið þyrfti að vera hugsað til langs tíma.
Einn hópur hafði á orði að ákvarðanir sem þessar þyrftu að byggja á rannsóknum vísindamanna. Ekki
væri réttlætanlegt að um geðþáttaákvarðanir væri að ræða. Þá var annar hópur sammála um að
aðgangsstýring þyrfti ekki endilega að þýða fækkun ferðamanna. Vel mætti hugsa sér að með stýringu
yrði fjöldanum dreift betur um svæðið og yfir árið.
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Spurning 3 – Umferð 2
Hvaða leiðir til gjaldtöku sérð þú færar vegna atvinnustarfsemi innan þjóðgarðsins? Ef
til gjaldtöku kæmi, hvernig sjáið þið fyrir ykkur að slík gjaldtaka yrði útfærð?
Í þessum hluta umræðunnar hitnaði mörgum fundarmeðlimum í hamsi. Sumir hópar voru sammála
um að gjaldtaka væri nauðsynleg en í öðrum hópum voru menn alfarið á móti gjaldtöku. Allstaðar voru
þátttakendur þó sammála um að þetta væri vandmeðfarið mál sem þyrfti að útfæra mjög vel og ganga
úr skugga um að allir þeir fjármunir sem innheimtust þyrfti að fara í uppbyggingu á þessu svæði en
ekki annarstaðar. Þá voru menn almennt á móti því að sett yrði ákveðin upphæð á hvern viðskiptavin
þó að einhverjir nefndu það sem leið að gjaldtöku. Sumir hópar vildu að gjaldtakan yrði hlutfall af
rekstri fyrirtækisins, aðrir vildu meina að það væri nóg að rukka ferðamenn við komuna til landsins og
enn aðrir stungu upp á þjóðgarðspassa sem myndi gilda í öllum þjóðgarðinum. Loks voru þó nokkrir
sem töluðu um að fyrirtæki ættu að borga leyfisgjald fyrir að fá að starfa innan þjóðgarðs. Í nokkrum
hópum ræddu menn um hvernig ætti að nálgast Íslendinga og íslenska ferðamenn í þessu samhengi.
Einhverjir töldu að Íslendingar ætti ekki að greiða neitt á meðan aðrir töldu að Íslendingar ættu að
greiða þó að haldið væri öðruvísi utan um þær greiðslur en greiðslur erlendra ferðamanna.
Margir hópar töldu mikilvægt að eitt yrði yfir alla að ganga, þ.e.a.s. að rukka þyrfti öll fyrirtæki eða
engin. Það væri óboðlegt að rukka einungis eina tegund afþreyingar en sleppa annarri.
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Spurningar – Umferð 3 – Kortavinna
1.

Hvaða atvinnutækifæri sjáið þið fyrir ykkur á hverju svæði innan
þjóðgarðsins?

2.

Ef skipta ætti svæðinu á milli mismunandi starfsemi, hvernig ætti sú skipting
að vera að ykkar mati?

3.

Er eitthvað svæði sem þið sjáið fyrir ykkur ósnert af allri skipulagðri
ferðaþjónustu?

Eins og fram kom í upphafi þessarar greinagerðar varð kortavinna hópanna ekki eins markviss og
væntingar stóðu til um. Einungis einn hópur skilaði inn vel merktu korti og má sjá niðurstöður þess
hóps hér fyrir neðan. Aðrar niðurstöður má einnig sjá upplistaðar hér fyrir neðan.
Skeiðarársandur
- Jöklasafn
Skaftafell
- Flug
- Jöklagöngur
- Markaðstorg
- Massasvæði
Öræfajökull
- Engin vélknúin ökutæki
- Kláfur á Hnúkinn
- Ósnert svæði
- Skáli í 1100 m hæð
Hnappavellir
- Klettaklifur
Breiðamerkursandur milli Fjallsárlóns og Jökulsárlóns
- Fatbike
Jökulsárlón
- Heilbrigðisþjónusta
- Jetski
- Markaðstorg
- Massasvæði
- Miklar siglingar
Skúmey
- Loka fyrir allri umferð
Veðurárlón
- Viðkvæmt svæði
Esjufjöll
- Ósnert svæði
Kálfafellsdalur
- Kláfur
Skálafell
- Vélsleðar og jeppar
Kolgríma
- Flúðasiglingar
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Heinaberg
- Engin vélknúin sigling
- Fuglaskoðun
- Náttúruskoðun
- Siglingar
- Slow travel – hljóðlát, hæg feðaþjónusta
Fláajökull
- Hljóðlaus ferðamennska
Hoffell
- Kyrrð
- Erfiðar og krefjandi gönguferðir
Víðidalur
- Gönguferðir
Fjörurnar (Suður og austur)
- Fjórhjólaferðir
Stokksnes
- Brimbretti
- Jarðfræði
- Saga
Aðrar óstaðsettar hugmyndir
- Fjallahjólaferðir
- Fleiri tjaldsvæði
- Food trail – brugg og veitingar úr héraði
- Fræðsla
- Fræðsla / safn um loftlagsbreytingar
- Gisting á jökli
- Gönguleið kring um Vatnajökul
- Göngur
- Hestaferðir
- Humareldi
- Íshellar
- Jöklaferðir
- Jöklaleið – Blanda af láglendis göngu og fjallaferð
- Jöklamaraþon – hjólakeppni – hlaup
- Jöklasafn
- Kayak á lónum
- Köfun – snorkl
- Láglendi – tengja saman sögu og menningu í gegnum sveitarfélagið
- Lengri ferðir á jökli
- Markaðssetja smalamennsku
- Meira aðgengi að stöðum í mikill hæð
- Millilandaflugvöllur
- Paddle board á mismunandi lónum
- Siglingar
- Skólahópar
- Söguslóð í gegnum sveitarfélagið – jöklar / sjóslys / jökulgarðar / flug
- Tengja saman björgunarsveitir og tæki ferðaþjónustu
- Þyrluflug

10

11

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
Z.

Útsýnisstaður og miklar andstæður
Vélknúin farartæki
Vélknúin farartæki
Þórsmörk suðurlands
Hljóðlát svæði án fjölda afþreyingar
Göngusvæði
Göngusvæði
Yoga og andleg málefni
Göngusvæði
Jöklagöngur
Jöklagöngur
Akstur upp á jökul
Fjölbreytt starfsemi fyrir fjölda
Siglingar / göngur
Jöklagöngur
Verði óbreytt
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Spurningar – Umferð 4
Er eitthvað málefni, tengt efni fundarins, sem þið teljið að hafi ekki komið nógu vel
fram og viljið ræða frekar?
Í þessari loka umferð fundarins var orðið opið. Eins og áður þá höfðu einhverjir fundarmeðlimir flust
milli borða og héldu umræður áfram. Einum hópi var umhugað um aðgangsstýringuna og vildu ræða
hana frekar. Töldu þau mikilvægt að halda vel utan um skipulagningu hennar. Aftur lýstu menn
áhyggjum sínum af því að lítil fyrirtæki heimamanna yrðu undir í samkeppni við stærri fyrirtæki ef á
yrði settur kvóti. „Þegar það er loksins kominn atvinnugrein sem getur hjálpað landsbyggðinni þá er
sótt í það í stórum stíl frá Reykjavík“. Þá nefndu menn að mikilvægt væri að kvóti yrði ekki settur á
miðað við gengi síðustu ára og eins þyrfti að passa að kvótinn yrði ekki framseljanlegur. Þó voru
einhverjir á því að aðgangsstýring væri nauðsynleg, grimmd hefði aukist á markaðnum og harka
hlaupin í leikinn. Í þessu samhengi þyrfti að huga vel að öryggis- og slysamálum.
Annar hópur ræddi um mikilvægi þess að klára atvinnustefnu þjóðgarðsins sem allra fyrst. Að þeirra
mati ætti að ráða sérstakan aðila til að halda sérstaklega utan um þá vinnu. Eins væri mikilvægt að
uppfæra stjórnar- og verndaráætlun þjóðgarðsins og klára deiliskipulög innan svæðisins.
Nokkrir hópar komu með fleiri hugmyndir að uppbyggingu innan þjóðgarðsins, t.d.
- Fleiri nestis bekki og staðsetja þá víðar en við Jökulsárlón
- Bæta mætti upplýsingar á heimasíðu
- Fá upplýsingamiðstöð á Jökulsárlón sem þjóna myndi bæði ferðamönnum sem og fyrirtækjum
- Setja upp markaðstorg fyrir fyrirtækin á nokkrum stöðum
- Fjölga starfsmönnum þjóðgarðsins
- Bæta merkingar á vegum og slóðum
- Litakóðun slóða, þ.e. litakóða eftir því hvers konar bílar komast hvert
- Framlengja slóða þar sem jöklar hopa
- Fleiri útskot á vegum í sýslunni
- Byggja fjölbýlishús við Hrolllaugsstaði
- Bæta innviði þjóðgarðsins
Tveir hópar ræddu annarsvegar um hlutverk Svæðisráðs og Þjóðgarðastofnunar hins vegar.
Einhverjum fannst tilhugsunin um Þjóðgarðastofnun slæm þar sem þeir töldu að kerfið yrði þá enn
þyngra í vöfum en nú er. Þó gætu verið viss samlegðaráhrif því að garðarnir kalla vissulega eftir sömu
hlutum. Eins væri kostur að hafa sameiginlega yfirstjórn þannig að reglur yrðu samræmdar og eitt
myndi yfir alla ganga. Varðandi Svæðisráðið þá voru menn sammála um að til of mikils væri ætlast af
meðlimum ráðsins miðað við að starfið væri launalaust. Kerfið væri þungt í vöfum en með því að gera
þetta að launuðu starfi væri hægt að krefjast meira af fulltrúum ráðsins. Einnig væri þá mögulegt að
ráða inn starfsmenn sem aðstoðuðu fulltrúa ráðsins.
Loks lýstu allir hópar yfir mikilli ánægju með verkefni dagsins. Fannst mönnum að vinna sem þessi
skilaði meira en samtöl og fyrirlestrar. Það væri þó mikilvægt að halda áfram og jafnvel halda fleiri
fundi með sama sniði. Afmarka mætti umræðuna enn frekar og næsti fundur mætti fara fram strax í
byrjun næsta árs. Þá mætti einnig hugsa sér að bjóða landeigendum á fund sem þennan því þeir væru
vissulega hagsmunaaðili í þessum málum. Einnig mættu starfsmenn Svæðisráðs kynna sér vel hvernig
málum væri háttað erlendis og koma með þær upplýsingar á næsta fund.
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Viðaukar
Dagskrá
12:00 - Fundur settur - Björn Ingi
12:10 - Fyrirkomulag fundar - Sandra Björg
12:15 - Fræðsluerindi - Hrafnhildur
12:35 - Fræðslu erindi - Ragnar
12:55 - Umræður og spurningar til fyrirlesara
13:10 - Fyrirkomulag hópavinnu - Sandra Björg
13:15 - Stutt pása - kaffi - finna sín sæti við borð
13:20 - 13:50 - Hópa vinna - Fyrsta umferð
4-5 fyrirfram ákveðnar spurningar
13:50 - Safna gögnum - skipta um sæti - Sandra Björg
14:00 - 14:30 - Hópa vinna - Önnur umferð
4-5 fyrirfram ákveðnar spurningar
14:30 - Safna gögnum - útskýra sæta skiptingu - Sandra Björg
14:35 -15:00 - Kaffi pása með veitingum
15:00 - 15:30 - Hópavinna - Þriðja umferð
Kortavinna
15:30 - Safna gögnum - skipta um sæti - Sandra Björg
15:35 - 16:05 Hópavinna - Fjórða umferð
Álitamál frá þátttakendum
16:05 - Safna gögnum – Sandra Björg
16:15 - Lokaerindi frá Stjórn þjóðgarðs
16:30 Fundi slitið

14

Spurningalisti
FYRSTA UMFERÐ
1. Hvernig sérð þú fyrir þér að ferðaþjónustan geti tekist á við og/eða aðlagað sig að
breyttum náttúrufarslegum aðstæðum vegna hopunar jökla, líkt og gerðist á Svínafellsheiði?
2. Hvaða þjónustu og/eða innviði ætti þjóðgarðurinn að uppfylla/bæta gagnvart
ferðaþjónustuaðilum á svæðinu?
3. Hvernig viljið þið sjá atvinnustefnu þjóðgarðsins byggjast upp?

ÖNNUR UMFERÐ
1. Hvaða kröfur ætti þjóðgarðurinn að setja afþreyingar ferðaþjónustuaðilum varðandi:
1. Gæðaviðmið
2. Öryggismál
3. Umhverfismál
2. Ræðið bæði kosti og galla aðgangsstýringar á svæðinu, þ.e.a.s. takmarkanir á fjölda
viðskiptavina á svæðinu hverju sinni (sbr. kvóti í sjávarútvegi)
3. Hvaða leiðir til gjaldtöku sérð þú færar vegna atvinnustarfsemi innan þjóðgarðsins?
1. Ef til gjaldtöku kæmi, hvernig sjáið þið fyrir ykkur að slík gjaldtaka væri útfærð?

KORTAVINNA
1. Hvaða atvinnutækifæri sjáið þið fyrir ykkur á hverju svæði innan þjóðgarðsins?
2. Ef skipta ætti svæðinu milli mismunandi starfsemi, hvernig ætti sú skipting að vera að
ykkar mati?
3. Er eitthvað svæði sem þið sjáið fyrir ykkur ósnert af allri skipulagðri ferðaþjónustu?

FJÓRÐA UMFERÐ
Er eitthvað málefni, tengt efni fundarins, sem þið teljið að hafi ekki komið nógu vel fram og viljið
ræða frekar?
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Svör frá hópum
Spurning 1 – Umferð 1
Hvernig sérð þú fyrir þér að ferðaþjónustan geti tekist á við og/eða aðlagað sig að breyttum
náttúrufarslegum aðstæðum vegna hopunar jökla, líkt og gerðist á Svínafellsheiði?
Umræðu punktar
Dreifing ferðamanna um svæðið. Ekki allir á sama stað.
Uppfæra öryggisáætlanir fyrirtækja eftir því sem náttúran breytist, í stanslausri endurskoðun.
Fræðslufundir reglulega með almannavörunum. Þjóðgarður ekki ábyrgur fyrir gerð öryggisáætlana.
Fyrirtækin fylgjast hvert með öðru.
Fyrirtæki sendi starfsmenn á námskeið hjá þjóðgarði, sbr. landvarðanámskeið. Gjöld fyrir að
starfsmaður frá þjóðgarði komi árlega og skoði = öryggi.
Fyrirtæki þarf að hafa plan A-B-C og vera sveigjanlegt. Hafa back up.
Fyrirtæki þarf áhættumat, daglegt mat, aðgerðaáætlun fyrir eldgos, hlaup, berghlaup.
Svínafell: athuga hjá þjóðgarði hvort önnur svæði yrðu opnuð
Vera á tánum, hugmyndaríkur og bregðast við.
Hvað er hægt að gera nýtt og breyta.
Hellar: Ef lokaðir þá er jöklaganga í staðinn. Sum fyrirtæki eiga erfiðara með að færast (Icelagoon)
Þjóðgarður þarf að vinna með – geta tekið alvarlegar ákvarðanir og gert hluti. T.d. að Skaftafell átti
ekki að vera fyrir fjallgöngur
Þjóðgarður verður að skilja iðnaðinn – leyfa framkvæmdir. Ekki setja alla saman.
Huga að staðarvali – enn fleiri staði – opna á nýjar leiðir – hugsa útfyrir borðið – finna auðvelda leið
Athuga fjölda – t.d. fjöldatakmarkanir
Leita nýjunga í afþreyingu
Gefa út leyfi
Óskiljanlegt hvað þjóðgarðs batteríið er þungt!
Varðandi Svínafellsheiði – gengið of langt án þess að framhaldið sé vitað (Úlfur Úlfur)
Áhættumat grunnur að ákvörðun
Erfitt fyrir fyrirtæki annað en að hlíða fyrirmælum almannavarna
Sveigjanleiki er mikilvægur þegar aðstæður skapast
Betri samskipti og samtal til að bregðast við breyttum aðstæðum
Skýrari ákvörðun
Öryggisáætlun og þjálfun
Fleiri leiðir og útbúnaður
Almenn skynsemi – gott samstarf besta aðlögunin
Lengja slóða
Atvinnustefna
Virkt eftirlit
Opið samstarf þjóðgarðs og fyrirtækja
Fara varlega í að loka svæðum
Finna aðra staði
Manntal inn á svæðin
Hvetja til rannsókna
Færa sig á milli svæða – sveigjanleiki
Skoða að vera ekki í jaðri jökuls
Viðbragðsáætlanir
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Meira samstarf milli þjóðgarðs og ferðaþjónustu aðila – kannski vantar t.d. ferju yfir lón svo hægt sé
að komast að jökli
Ferðaþjónustu aðilar sitja ekki við sama borð – virðist fara eftir stærð
Verið að vinna með nokkur svæði – jafnvel búið að markaðssetja – svo koma aðrir á svæðið að nýta
sér það
Mikil breyting á gestum – fyrir 20 árum var bara útivistar fólk sem kom – nú er allskonar
Breytt tækifæri
Nýsköpun
Fjölbreytni
Upplýsingar
Virða náttúruna
Náttúruvá ! Almannavarnir – er leiðbeininga þörf
Svör við spurningu
Samræmd öryggisáætlun.
Virkt eftirlit árlega frá þjóðgarði
Eftirlit hver með öðrum.
Sveigjanleiki þarf að vera í báðar áttir, að hálfu fyrirtækja og þjóðgarðsins.
Samtal milli hagsmunaaðila – opna fyrir önnur svæði.
Svæði korta upp
Aðilar þurfa að vinna saman og horfa til framtíðar
Menn gera í dag það sem þeim sýnist því þeir fá ekki svör.
Vantar Skipstjóra ??
Plan B – Vantar go / rekstrarumhverfi XXX
Fleiri aðkomuleiðir og meiri búnaður
Upplýst starfsfólk hugsa plan B
Sveigjanleiki á starfsstöð – flutningur innan svæðis
Sveigjanleiki frá þjóðgarði þegar fyrirtæki lenda í slíkum aðstæðum
Opnað á fleiri svæði sem eru ekki aðgengileg núna – e.t.v. þarf að byggja brýr eða bara bæta aðgengi
til að það sé hægt
Það þarf að vera utan um hald og reglur vegna þess hversu margir koma
Vantar meiri sveigjanleika
Þarf að vera sveigjanleiki í ferðalýsingum hjá fyrirtækjum
Fyrirtæki þurfa að vera aðlögunarhæf / færanleg
Stuðla að nýsköpun og fjölbreytni
Upplýsingaflæði þarf að vera gott, sbr. upplýsingar frá Almannavörnum
Virða náttúruna
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Spurning 2 – Umferð 1
Hvaða þjónustu og/eða innviði ætti þjóðgarðurinn að uppfylla/bæta gagnvart ferðaþjónustuaðilum á
svæðinu?
Umræðupunktar
Vantar stýringu á svæðinu og vernda upplifun.
Sem minnsta stýringu
Forsenda góðrar uppbyggingar er samtal og samráð. Ekkert af því að ganga.
Salernisaðstaða.
Vegir lagaðir.
Íhuga hvar bílastæði eru.
Snjóruðningur
Laga vegi uppá Breiðamerkurjökul. Þjóðgarður hefur ekki staðið sig í því og ekki leyft
heimafyrirtækjum að laga.
Aðgangur að rafmagni – tryggður aðgangur að grunn innviðum (rafmagn / vatn o.s.frv.)
Ekki láta fyrirtæki fá aðgang og eru þ.a.l. óumhverfisvæn
Jökulsárlón: Aðgangur að sorplosun, athafnasvæði nálægt markaði (bílastæði), rafmagni, fráveita
Þjóðgarður myndi reisa lágmarksaðstöðu
Vantar stefnu um heildstæða uppbyggingu
Torg fyrir aðilana til að raða sér upp?
Þurfum ekki að finna upp hjólið (einfalda uppsetningu)
Bæta gæðaviðmið fyrirtækja innan þjóðgarðs
Hvaða fyrirtæki komi inn
Fræðsla – almennur ferðamaður / fyrirtæki um svæði – hvað er í boði
Öryggismál
Þjóðgarður þarf að skaffa regluverk – allt þarf að vera klárt
Leiðbeiningar til ferðafólks – bæklingar / skilti / netsíður. T.d. á fleiri tungumálum (kínversku)
Vera sýnileg á netinu
WC og viðhald vegaslóða
Niðurdeiling hvar eru slóðar
Svæðisskipting / quiet zone / busy zone
Hver á að passa slóða
Skilvirkari upplýsingamiðlun til almenna ferðamannsins / íbúa / fyrirtækja – fréttabréf – netmiðlar
Uppsöfnuð gremja – hjá fyrirtækjum og íbúum
Stækka samtalið
Fyrirtæki – hafa boðleiðir / samskiptaleiðir skýrar
WC og upplýsingar
Regluverk – langþreytt á engri gæðastýringu.
Reynsla einskis metin
Vantar rekstrargrundvöll
Fræðsla og miðla til gesta á eigin vegum
Uppbygging og aðgengi
Atvinnustefna
Áhættumat á fjölmennum stöðum innan þjóðgarðs
Efla samtalið milli þjóðgarðs og fyrirtækja
Krafa um að fyrirtæki miðli og fræði viðskiptavini
Krafa um menntun og reynslu í ferðum
Skilgreina vegi og aðkomuleiðir
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Kostnaður getur skipst milli notenda
Fræðsla – merkingar – kort
Vegir og slóðar
Merkingar – bregðast hraðar við merkingum
Skilgreina þjónustusvæði og taka ákvarðanir til framtíðar – mega aðilar vera til lengri tíma
Ákveða hvort starfsstöð á að vera leifð innan þjóðgarðs
Byggja upp við Jökulsárlón
Þjóðgarður opnari fyrir nýjum hugmyndum
Auka aðgengi
Þjóðgarðurinn á ekki beint að þjóna fyrirtækjum – en vera með meira eftirlit og upplýsingar
Hvað á þjóðgarður að vera í mikilli starfsemi?
Landverðir ættu að geta sinnt björgunarstörfum líka – ekki til fólk í það
Vantar neyðarsveit í þjóðgarða – þyrfti að mennta fólk sem fer í þau störf
Upplýsingaflæði
Örari svör
Skýrari framtíðarsýn
Peningar
Sjá tækifærin
Greiðari vinnubrögð þjóðgarðsins
Klára málin t.d. við Jökulsárlón
Þjóðgarðurinn er ekki gamall
Ör þróun ferðaþjónustu
Völd til heimamanna
Hagur heimafyrirtækja í fyrirrúmi
Örar breytingar / áherslur hjá fyrirtækjunum sjálfum (policies) t.d. persónuverndarlög
Svör við spurningu
Vantar skipulag á svæðum.
Samvinnu við hagsmunaaðila og markmið um fjölda ferðamanna versus upplifun.
Salerni og vegir taki mið af þessu.
Virkar upplýsingar.
Opnunartímar taki mið af eftirspurn.
Samráðsvegur / virkt upplýsinganet.
Heildarstefnu fyrir uppbyggingu fyrirtækja á svæðinu og skipulagt/skilgreint athafnasvæði (torg)
Aðgangur að grunnþörfum (rafmagn, vegir, sorp, fráveita, vatn).
Upplýsingagátt sem auðveldar samskipti
Reglur mega ekki vera þungar og flóknar
Þjóðgarðurinn vinni áhættumat og setji fram skilyrði vegna ferða (opið)
Tryggi aðgengi og viðhald vega og slóða
Kostnaður greiðist að hluta af notendum
Aðvörunarmerkingar
Að byggð verði upp þjónustusvæði innan þjóðgarðs
Tengja við leyfisveitingar og þjónustugjald
Auka fræðslu
Bæta við neyðar / viðbragðssveit innan þjóðgarðs
Fyrirtæki eiga að sjá um sig sjálf en þjóðgarður á að sjá um upplýsingar og hafa eftirlit með
upplýsingagjöf og að reglum sé framfylgt.
Upplýsingaflæði
Skýrari framtíðarsýn
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Örari svör
Utanumhald
Meiri völd til heimamanna. Hagur heima fyrirtækja
Þjóðgarðurinn sjái tækifærin
Atvinnustefna

Spurning 3 – Umferð 1
Hvernig viljið þið sjá atvinnustefnu þjóðgarðsins byggjast upp?
Umræðupunktar
Að horft verði til sjálfbærni og að svæðið verði skipulagt með tilliti til slow adventure sem verði byggt
undir en jafnframt verði þess gætt að „massastaðir“ drepi ekki sjálfan sig.
Fjöldatakmarkanir??
Öryggismál
Leyfisveitingar
Gjaldtaka versus hvað fæst fyrir
Í lögum um þjóðgarð stendur að þjóðgarðurinn eigi að stuðla að atvinnuuppbyggingu í héraði.
Tryggja gæðaþjónustu af hálfu fyrirtækja.
Lokallinn eru ákveðin gæði.
Ferðamenn sækjast í lókal fyrirtæki og fólk – kjósa að velja slík fyrirtæki.
Heimafyrirtæki leggja áherslu á að hafa lókal fólk í vinnu sem þekkir til.
Viljum við massa túrisma og minnka gæði?
Stórir aðilar stjórna markaðinum – lókal fyrirtæki hafa ekki bolmagn í samkeppni.
Lókal á ekki að enda í vinnu hjá stóru utan að komandi fyrirtæki.
Stóru eru skráð annarstaðar og útsvar ekki heima í héraði.
Aðgangur heimafyrirtækja að aðstöðu innan þjóðgarðs ekki trygg – en Rvk koma og fá aðstöðu
Búa til skýrt gagnsætt ferli
Sýna fram á leyfi
Umhverfisstefna
Gæðastefna
Endurmeta stefnu
Vilji til samstarfs
Þjóðgarður á að vernda náttúruupplifun – ef þarf að takmarka fólk þá það
Skýrt plan til sjálfbærni afþreyingar
Hvernig á afþreying á svæðinu að vera
Hvað þolir svæðið
Núna er vertíðar stemning
Samning við hvert fyrirtæki
Saga fyrirtækja – reynsla á staðnum
Stíga varlega til jarðar
Þjóðgarður stimpill – fyrirtæki valin
Fjölbreytileiki
Styrkja við byggð – ekki bara XXX
Sjálfbær ferðamennska
Stýra umferð og fjölda
Auka samvinnu guida, fyrirtækja og vísindamanna
Gæði eiga að vera stimpill
Náttúrusvæði tekið frá fyrir framtíðarkynslóðir
Samstarf við allt heimasvæðið
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Styrking atvinnu á nærsvæði
Fyrirtæki telst skráð á svæði ef starfsmenn eru íbúar á svæðinu
Verði unnin á grunni laga og í samstarfi við hagsmunaðila
Horfa til framtíðar 50-200 ár
Fjölbreytilegir samningar í ljósi fjölbreyttra aðstæðna
Krafa um að innviðauppbygging sé metin
Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja
Geri kröfu um að fyrirtæki hafi / eigi búnað til að veita grunnþjónustu – WC
Aðgangsstýring þarf að vera til staðar
Virkt eftirlit
Með samráði við íbúa, ferðaþjónustu og sveitarfélag
Taka mið af öðrum sambærilegum þjóðgörðum í öðrum löndum
Gera þarf atvinnustefnu fyrir ferðaþjónustu í landinu sem þjóðgarðar og aðrir koma svo inní.
Einhverstaðar stendur að þjóðgarðurinn eigi að hlúa að nærumhverfi og fólkinu þar. Það hefur ekki
verið gert heldur hið gagnstæða
Ákveðnir erfiðleikar í mönnun – ekki til heimafólk í störfin – þetta er þó allstaðar
Dreifing á móttökustöðum hefur átt sér stað – er komin á marga staði
Ferðaþjónustuaðilar hafa beðið um svæði þar sem mætti byggja upp aðstöðu – t.d. í Skaftafelli en
hafa ekki fengið svör – fengju þeir svör færu þeir strax
Svör við spurningu
Sjá umræðupunkta og til viðbótar verði skýrar reglur um leyfisveitingar og gagnsæi
Styrkja fyrirtæki í heimabyggð og uppbyggingu í héraði, og tryggja aðgang þeirra að þjóðgarðinum.
Horfa til gæða frekar en fjölda, horfa til lókal fyrirtækja (massatúrismi)
Fyrirtæki í samtali og samvinnu við þjóðgarð.
Eftirlit og eftirfylgni að hálfu stjórnvalda með fyrirtækjum.
Gæðamál
Sjálfbærni
Horfa til samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja og gera kröfu um innviðauppbyggingu eða aðgang að
grunnþjónustu
Fjölbreyttir samningar og horfa til aðgangsstýringar í ljósi aðgangs
Samráð er lykilatriði – virkt samráð – tengiliði inn í hagsmunahópa
Skoða aðra þjóðgarða
Mikilvægt að nærumhverfi styrki atvinnustefnu svæðisins og þar sitji allir við sama borð
Stjórnvöld þurfa að marka stefnu í ferðaþjónustu í heild.
Það vantar lausn fyrir aðila hvert þeir geti farið með starfsemi sína, t.d. fyrir móttökustöðvar
Fjármagn
Með heimafyrirtækjum á svæðinu
Stendur og fellur með batteríinu sjálfu. Hver gerir hvað? Hver hefur hlutverk
Fjölbreytni, landslagið býður upp á svo mikið / möguleika
Þolmörk – skipulag
Eftirfylgni – gæðastjórnun
Uppbyggingu við Jökulsárlón
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Spurning 1 – Umferð 2
Hvaða kröfur ætti þjóðgarðurinn að setja afþreyingarferðaþjónustuaðilum varðandi:
a) Gæðaviðmið
b) Öryggismál
c) Umhverfismál
Umræðupunktar
Að fyrirtæki uppfylli umhverfislegar skyldur
Að leyfi fylgi krafa um að sitja námskeið einu sinni á ári
Að gerðar séu kröfur til fyrirtækja um að vera meðvituð um eftirlit á svæðinu og með hverjum og
einum
Menn myndu fara eftir lögum og reglum sem eru til staðar
Valkinn er með staðla og er til. Fylgja honum en ekki skylda að vera í honum. Hver fylgist þá með?
Vakinn tekur úttekt en sumir vilja ekki fylgja því eftir
Ef þjóðgarðurinn setur einhverja reglu ætti að fylgja eftir
Þjóðgarðurinn ætti ekki að skipta sér af gæðum fyrirtækja. Aðrir segja að hann eigi að tryggja að
leiðsögumenn séu með rétt námskeið og slíkt. Ef ekki fái fyrirtæki ekki að starfa innan þjóðgarðs
(menn ósammála í umræðum um þetta)
Erfitt væri að skilgreina pax á guide og fjölda í íshella
Ef þjóðgarðurinn setur reglu, kostar pening fyrir fyrirtækin, þarf þjóðgarðurinn að hafa eftirlit og
eftirfylgni
Fyrirtæki þurfa að hafa gæðakerfi í virkni.
Staðfest kerfi í fyrirtækjum til að veita öryggi
Aðgerðaáætlun
HAZMAT – áhættumat / virkt innra eftirlit
Vakinn? Ekki nógu sértækur. Ætti að vera lögfestur. Skilyrði til að starfa innan garðsins.
Eitthvað tæki þarf.
Vörur sem verið er að bjóða eða það sem boðið er uppá – veitt / hafa eftirfylgni
Erfitt að klaga samkeppnisaðilann ef framboðið er ekki nógu gott
Vakinn er erfiður, allir geta flogið þar í gegn
Hugmyndin að Vakanum er góð
Vakinn krafa – hægt að „kaupa“ sig inn
Gæða og öryggismál eru bara þjálfun – vélritun er eitt en að hafa reynslu úti í felti er allt annað
Aktíf skráning á slysum og nær-slysum er nauðsynleg
Þættir og orðspor / þjálfun leiðsögumanna ætti að vega jafnvel þyngra en Vakinn
Vakinn eina raunverulega gæðakerfið – einnig eftirlit – hvar er það?
Vakinn kröfur um allt þrennt – þarf að vera lifandi plagg
Þjóðgarðurinn krefji Vakann um að öruggt sé að farið sé eftir þeim kröfum sem hann setur
Þessi mál eiga eftir að þroskast
Kolefnisjafna
Hver greiðir kostnað (þjóðgarður, Vakinn)
Sérhæft eftirlit og þekking á Vakanum innan þjóðgarðsins
Gæðastaðall – Áhættumat
Gera Vakann að skilyrði en Vakinn þarf samt að bæta sig
Setja viðmið miðað við tiltekna þjónustu
Þjóðgarður taki út hvenær var farið yfir gæðamál fyrirtækisins
Að fagaðilar setji viðmið – AIMG til dæmis
Skilja ekki eftir ummerki
Fyrirtæki með fræðslu um umhverfismál sem unnin er í samstarfi við þjóðgarð
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Bílar í lagi – snertir allt þrennt
Kolefnisjöfnun
Vakinn er að reyna að uppfylla þetta – þarf að bæta hann
Þjóðgarðurinn ætti að setja þá kröfu að öll afþreyingarfyrirtæki séu í Vakanum
Tengja líka við umhverfisstefnu og þar sem eru í boði – gull, silfur, brons
Hvert fyrirtæki þarf að hafa sína öryggisáætlun sem svo Vakinn samþykkir
Vakinn er nú að horfa til menntunar leiðsögufólks – hún þarf að koma inn – jafnvel þyrfti Vakinn að
herða kröfurnar sínar
Geta erlend fyrirtæki fengið aðgöngu að Vakanum? – Geta þeir uppfyllt viðmið?
Ekki virðist vera hægt að stöðva „sjóræningja“ starfsemi núna
Umhverfismál: Hvatning til að standa sig innan þjóðgarðs er lítil. Gæti orðið undir í samkeppni ef
fjármagn er sett í umhverfisvænni fararskjóta en markaðsmál
Nýrri bílar umhverfisvænni en eldri?
Umhverfismál eru t.d. þolmörk
Samvinna fyrritækja og þjóðgarðs í að koma þessum málum áfram
Vakinn: Lítil eftirfylgni. Úttekt: Ekki farið á staðinn
Vakinn: Huglæg stjórnsýsla
Svör við spurningu
Að leyfisveiting verði háð ákveðnum kröfum sem þjóðgarður getur sett. S.s. Vakinn eða annað
sambærilegt
Fylgja viðmiðum Vakans og / eða Þjóðgarðsins.
Almenn lög og reglugerðir sem til eru
Þar sem þeir kunna sig úti í reyndinni
Vakinn og að um sé að ræða virkt eftirlit að hálfu Vakans um að fyrirtæki uppfylli kröfur Vakans.
Síðan er virkt / daglegt eftirlit með störfum fyrirtækis að hálfu þjóðgarðs.
Viðmið um gæði, öryggi og umhverfi séu sett fram af fagaðilum – AIMG settu þá fram fyrir alla fjalla
og jöklaleiðsögn
Sjá umræður fyrir ofan – lausnin er að nota og styrkja Vakann
Þjóðgarður og Vaki vinni betur saman
Vakinn myndi líka auðvelda þjóðgarðinum eftirlitsstörf
Vantar að hægt sé að sækja um starfsleyfi til að hægt sé að eftirlit verði virkt og þá er um leið komin
einhver stýring
Áhættumöt og öryggisáætlanir: Fylgja eftir
Gæðakerfi: t.d. Vakinn. Vottun – Eftirfylgni
Menntunarkröfur: Starfsmenn með þekkingu
Fyrirtæki og þjóðgarður með sameiginlega stefnu varðandi þessi 3 atriði og vinna saman
Hafa hvata til að fyrirtæki vilji bæti umhverfiskröfur

Spurning 2 – Umferð 2
Ræðið bæði kosti og galla aðgangsstýringar á svæðinu, þ.e.a.s takmarkanir á fjölda viðskiptavina á
svæðinu hverju sinni (sbr. kvóti í sjávarútvegi)
Umræðupunktar
Aðgangsstýring nauðsynleg – en aðrir
Enga aðgangsstýringu en dreifa gestum
Fjöldatakmarkanir = það er vilji litlu fyrirtækjanna
Hver býr til kvótann?
Vilja menn kvótabrask?
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Skoða svæðin með tilliti til þess sem þau þola og kvóta eftir því
Kolefnisfótspor
Sporin hræða sbr. Thailand – Phiphi
Fyrirtæki skora stig og leyfi tekur mið af því
Kostir: Upplifun, minni ágangur, innviðir þjóðgarðs ráða betur við
Án stjórnunar fer fólk annað, ef þau fá ekki ferð þá fara þau annað. Í ferð fær ferðamaður upplifun,
fræðslu og fleira.
Kvóti getur haft áhrif á aðgang fyrirtækja og mega allt í einu fara með færri inn.
Hefur áhrif á milliliðinn í greininni
Tvö til þrjú stór fyrirtæki geta gleypt önnur fyrirtæki
Kostir: Betri upplifun
Öruggara rekstrarumhverfi (vita að hverju er gengið)
Svæðið öruggara
Gæti dreift fjölda á árið
Minni ágangur
Uppbygging vega, pallar, aðgengi – allt getur stýrt fjölda ekki endilega tölur
Stýring um svæðið (túr um svæðið, ekki bara hoppa við)
Viðkvæm, viðkvæm náttúra
Gallar: Takmarkaðar tekjur
Færri sem fá að njóta / upplifa
Væri kannski hægt að vaxa meira ef ekki
Slagsmál milli fyrirtækja ef ekki er passað upp á local fyrirtæki
Hver fær leyfi?
Miðstýring – erfitt að búa til formúluna
Stýring erfitt í þjóðgarði – við þjóðveg
Stór hluti af upplifun er að fara í ferð, ekki að ferðamaðurinn hoppi sjálfur út úr bíl
Þjóðgarður þarf að horfa á stýringu
Langtíma sjónarmið þá þarf stýringu
Stærð aukaatriði / gæti verið dótturfyrirtæki á staðnum með starfsmenn skráða á svæðið
Síldarævintýrið – allir stökkva á vagninn
Aðgangsstýring mjög mikilvæg
Upplifun
Öryggi
Ákveðin stærð / fjöldi
Gæðaupplifun
Þjóðgarður – könnun og rannsóknir á upplifun gesta
Náttúran sjálfbær
Hvar eru mörkin
Öryggi, upplifun, náttúruvernd
Kostur – minni hætta á slysum
Kostur – Meira öryggi fyrir þjóðgarðinn
Kostur – dreifa á svæðið betur
Kostur – Betri yfirsýn yfir fjölda á svæðinu
Galli að stærri fyrirtæki safna að sér kvótanum – færri komast í ferðir – verðlag hækkar
Þekking aðila sem starfa
Galli – erfitt að lenda í útboði
Stýring gerðar af skynsemisástæðum
Galli – Vill ekki sjá aðgangsstýringu
Kostir: upplifun gesta ætti að verða meiri
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Auðveldar að mæta væntingum og þörfum gesta
Umhverfisvænna
Auðveldara eftirlit
Meira öryggi, minni hætta á heimskri múghegðun (af því að eitthvað sé kúl eða flott)
Eykur öryggi og gæði
Gallar: Minni tekjur til skamms tíma en fólk við borðið sér nú eiginlega bara kosti
Fólk sem bókar með stuttum fyrirvara kemst ekki í ferð
Færri fá að upplifa
Jöklaganga með mikið af fólki – Falljökull
Jöklaganga með færra fólk – Virkisjökull (t.d.)
Að hluta aðgangsstýring t.d. Fjallsárlón (samningur – fjöldi á bát)
Hver framfylgir
Aðgangur fyrirtækja að móttökustað. Þjóðgarðurinn þarf að fylgjast með
Svör við spurningu
Aðgangsstýring vandmeðfarin en nauðsynleg m.t.t. öryggismála og álags á náttúru
Virkja fleiri svæði
Gera stýringu með „lélegra“ aðgengi – þá þarf að hafa fyrir því að komast á svæðið
Upplýsingar um hvenær varan er „til sölu“
Kostir: Aukin gæði, náttúran nýtur vafans, minni átroðningur, betra utan um hald, upplifun
ferðamannsins, sjálfbær ferðaþjónusta, nýsköpun hefst utan þess svæðis- annarskonar
ferðaþjónusta myndast
Galla: Útboð – þá geta litlu fyrirtækin orðið útundan, engin / minni nýliðun í greininni á svæðinu –
dýrara að komast inn, hygla þeim sem hafa meiri burði.
Það má ekki taka hlutina of langt.
Það þarf að vera hjarta í XXX líka
Þegar eitthvað af öryggi, svæði, upplifun, náttúruvernd dalar þá aðgangsstýring
Hún þarf að byggja á könnunum, rannsóknum sem styðja ákvörðun
Mikilvægt að fyrirtæki hafi/ fái aðlögun að ákvörðun
Kostur – dreifum betur á svæðið
Galli – stöðlun, einsleitt – erfitt í framkvæmd
Þarf að fara varlega því þetta er svo dýnamískt hverju sinni eins og t.d. íshellar – það væri því
illmögulegt að gefa út einhvern kvóta á fjölda ferðamanna
Kannski væri hægt að stýra aðgengi betur – þ.e. þú ferð inn á einum stað en kemur út á öðrum
Aðgangsstýring táknar ekki endilega fækkun – getur jafnvel aukið fjölda en þá er tími dagsins nýttur
betur, t.d. farið af stað í korters fresti
Mikilvægt að þjóðgarður verði með góða stýringu
Þolmörk (lands, fyrirtækja)
Sum svæði eiga að vera takmarðar aðgengi. Fólk á að geta valið
Kostur: Meiri fjármuni inn í þjóðgarð
Galli: Hugsanlega hærra verð í ferðum
Ótakmarkaður fjöldi á auðsótt svæði og færri á erfiðari
Samningur nauðsynlegur

Spurning 3 – Umferð 2
Hvaða leiðir til gjaldtöku sérð þú færar vegna atvinnustarfsemi innan þjóðgarðsins?
Ef til gjaldtöku kæmi, hvernig sjáið þið fyrir ykkur að slík gjaldtaka yrði útfærð?
Umræðupunktar
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Kúnninn treystir á að fyrirtækið sé með allt í lagi
Mismunandi sýn fyrirtækja
Ef greitt er gjald verður að vera á ábyrgð þjóðgarðs að láta vita um ástand
Virkja ferðaþjónustuaðila til að láta vita um ástand t.d. í lok dags
Þjóðgarður þarf meira fjármagn
Gjaldtakan á svæðinu þarf að renna pott þétt inn á svæðið
Bjóða út rekstur og uppbyggingu t.d. við Jökulsárlón
Ekki vera í samkeppni við einkaaðila
Starfsmaður að rukka inn?
Flókið í framkvæmd
Sama hvernig gjaldtakan verður er erfitt að framkvæma
Bókunarkerfi geta séð um svona – þarf starfsmann í svona mál – hvað með afbókanir?
Fara í skattinn?
Hvað mikið fær þjóðgarður?
Ef á að rukka fyrir afþreyingu þá ætti að rukka alla – ekki bara einn hluta (t.d. íshellar)
Vandasöm umræða – hann er að borga fyrir bílastæði og á svo fyrirtækið að greiða eitthvað meira til
þjóðgarðsins?
Fólki mjög heitt í hamsi yfir svæðagjaldi Vatnajökulsþjóðgarðs og Þingvalla
Hvað á þjóðgarðurinn að skaffa á móti?
Ekki að skattleggja fyrirtæki fyrir að vera í þjóðgarði – skattleggja útlendinga við komu til landsins
Kostur við innheimtu hjá fyrirtækjum væri að mikið af fyrirtækjum borga nú þegar VSK og alls konar
skatta
?? um kosti við að leggja, öll innheimta kostar starfsmenn
Árgjald t.d. m.t.t. umfangs rekstrar / ekki per haus
Stöðuleyfi – færð að vera með
Þjónustukjarnar / kostnaður
Ef gjald á fyrirtæki þá yrðu bara stofnuð XXX og gjöld lækki
Ef koma inn gjöld þá vantar alltaf pening í uppbyggingu svæðis
Ef fyrirtæki hér þurfa að borga inn hér þá ætti að byggja upp hér – ekki allir sammála
Það er hagur þjóðgarðs að samgöngur og annað sé í lagi
Skoða þarf þjóðgarð / svæðið í XXX
Skoða fyrirmynd frá öðrum löndum
Útboð má ekki bara byggja á fjárhagslega þættinum
Leyfisgjald á fyrirtæki
Skoða erlendar fyrirmyndir
Vegabréf sem gildir í öllum garðinum
Íslendingar ættu ekki að greiða – samningar við fyrirtækin / verkalýðsfélög
Kolefnisspor – sá sem notar greiðir
Allir með starfsemi innan þjóðgarðs eiga að greiða gjald fyrir
Eitt gjald inn á svæðið
Eitt gjald til landsins
Hafa gjaldtöku per haus – annars myndu stóru aðilarnir „gleypa“ litlu einyrkjana
Fyrirtæki ættu að borga þjónustugjöld
Allir
Hugmynd að hægt væri að kaupa passa sem myndi veita aðgang – þetta væri kjörið ef
þjóðgarðastofnun yrði að veruleika – þá gæti passinn gilt í alla þjóðgarða
Svör við spurningu
Sammála um að það þarf að vera einhver gjaldtaka en skýrt hvaða þjónusta kemur á móti.
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Útfæra þannig að allir / flestir séu sáttir t.d. prósentur og að hún gangi yfir allar tegundir
ferðaþjónustunnar og að fjármagn verði nýtt innan svæðis.
Engin leið fyrir þjóðgarðinn að hafa gjaldtöku, ekki til að rukka kúnnann
Draumur að hafa enga gjaldtöku
Yrði að vera raunsætt verð – ekki skella 1000 kr á hvern haus
Taka mið af fyrirtækjum og ferðunum þeirra.
Þarf stýringu en !!!
Þarf komugjald inn í landið eða inn í þjóðgarðinn
Ef á að borga inn þá að á borga inn fyrir alla, bæði að Svartafossi og inn í hella – ALLT
Innheimta árlega leyfisgjald af fyrirtækjum til að halda utan um umsýslu og eftirlit með starfsemi
þeirra innan þjóðgarðsins
Vegabréf / passi sem gildir í öllum þjóðgarðinum
Gagnvart Íslendingum gildir hann í eitt ár
Eitt gjald við komu til landsins
Eitt gjald inn á svæðið
Þjóðgarðspassi – gildir hringinn
Allir sammála að fyrirtæki þurfi að borga aðgang per haus eða leyfisgjöld til að þjóðgarðurinn fái
tekjur
Hafa kostnað við innheimtu í lágmarki
Sanngjarnt. Út frá veltu? Hlutfall af miðaverði? Komugjald? Aðgangsmiði?
Gjaldtaka og aðgangsstýring fara saman. Tengt leyfisveitingu
Sýnilegt í hvað gjaldtakan fer
Nota gjaldtöku til hvata til fjárfestinga í umhverfisvænni samgöngum
Sækja skattheimtur úr ríkissjóði
Rukka alla

Spurningar – Umferð 3
1. Hvaða atvinnutækifæri sjáið þið fyrir ykkur á hverju svæði innan þjóðgarðsins?
2. Ef skipta ætti svæðinu á milli mismunandi starfsemi, hvernig ætti sú skipting að vera að ykkar
mati?
3. Er eitthvað svæði sem þið sjáið fyrir ykkur ósnert af allri skipulagðri ferðaþjónustu?
Tengja saman björgunarsveitir og tæki ferðaþjónustu / þjóðgarðs – Skipulagt
Heinaberg og austur – Slow travel – hljóðlát, hæg ferðaþjónusta
Heinaberg / fláajökull – Hljóðlaus ferðamennska
Hoffell – Kyrrð eða fá ferðaþjónustuna og ferðamennina austar. Erfiðar krefjandi gönguferðir
Fleiri tjaldsvæði
Klettaklifur við Hnappavelli
Jöklaleið – Blanda af láglendis göngu og gjallaferð
Markaðssetja smalamennskuna?
River rafting – úr Kolgrímu
Paddle board á mismunandi lónum
Fuglaskoðun / náttúruskoðun – Heinaberg – Hoffell
Lengri ferðir á jökli
Kláfur í Kálfafellsdal
Food trail – Brugg, veitingar úr héraði
Jón Ríki, Flatey, Árbær, Seljavellir, Humar á Höfn, Klaus í öræfum
Humareldi?
Fjórhjólaferðir – Suður-austurfjörur
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Fræðsla
Fræðsla um loftslagsbreytingar
Atvinnutækifæri: smíða fleiri hús fyrir starfsmenn ferðaþjónustufyrirtækja
Fleiri ferðaþjónustufyrirtæki á kayak á lónum
Vantar stuðning við ferðaþjónustufyrirtæki – vantar aðstöðu stuðning
Höfuðstöðvar þjóðgarðsins áttu að vera á suðursvæði
Skáli í Öræfum í 1100 m
Gönguleið í kringum Vatnajökul
Gera staði fyrir þyrlulendingar á jökli og aðra off limits. Einnig fyrir útsýnisflug og hleypa fólki ít
Kláfur á Hvannadalshnúk
Jetski á Jöklusárlón – fólk ekki sammála
Heilbrigðisþjónustu við Jökulsárlón
Breiðamerkursandur: Þrenging vs. Vestari hluti
Takmarka austur og annað (leyfa meiri austur vestan megin)
Esjufjöll ósnert og Fossadalur (vitað um ferðir – skoða)
Ekki skipulag – svæðin eru svo síbreytileg
Auka gæði með samráði milli fyrirtækja að dreifa álagi og fjölda fyrirtækja
Þjóðgarður þarf fleiri landverði í gæslu og fleira á svæðinu
Svæðisráð / stjórn ættu að vera greitt en ekki utan vinnu
Ákvarðanataka tekur of langan tíma
Vantar meiri vissu fyrir fyrirtækin
Fleiri starfsmenn
Fámennt og lítið batterý
Starfsmanna búðir í þjóðgarð til umræðu ö vinna í deiliskipulagi fyrir svæðið
Allt svæðið – Ísland í heild – massatúrismi á ekki heima á Íslandi
Landsvæði/tækifæri mest í litlum hópum
Hrjóstrugt land / Hættur ef margir á einu svæði / takmarka upplifun
Helst litlir hópar / upplifun meiri
Ef allt margir á sama svæði þá dettur þetta litla um sig
Allir eiga ekki að fá allt
Uppbygging á fáum stöðum en minni massi annarstaðar
Höfðu gott dæmi um ekta ísl.
Ísl. við ofgreiðslu o.fl.
Jökulsárlón tekur í annað – getur verið auglýst og getur þannig eflt starfsemi um allan garðinn
Markaðstog og önnur starfsemi
Sama með Skaftafell
Hvað hefur ferðamaðurinn mikinn pening?
Fer sá sem er í XXX í ferðir?
Fólk kemur í Jökulsárlón vegna þess að það er í XXX
Láta það svo selja annað
Hafa ekki point of entry
Flestir koma að vestan
Búið að plana atvinnustarfsemi þar sem það er hægt
Hluti af upplifun eru vondir vegir
Vegir ekki góðir – vantar að sinna
Sátt um skipulagningu
Sumstaðar samnýting – gott og styður hvert við annað
Sambúð býr til eftirspurn
Einkaland að þjóðgarði er erfiðara aðgengi
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Svæðið sorterar sig svolítið sjálft
Höfn er vannýtt auðlind – Gott dæmi um ísl. upplýsingar – ekki allt útlendingar
Víðidalur – Gönguferðir
Fláajökull – gönguferðir
Heinaberg – siglingar
Skálafell – Velsleðar og jeppar
Veðurárlón – Viðkvæmt svæði
Jökulsárlón – Massasvæði – miklar siglingar – of stór hringur
Reynsla í Skaftafelli annarsvegar og Jökulsárlóni – mjög ólíkt
Fjallsárlón – einkasamkvæmi – þetta er alvarlegt svona á þetta ekki að vera
Skaftafell – Jöklagöngur – flug
Skaftafell að Sandfelli – massi
Atvinnutækifæri: Fjallahjólaferðir, veitingastarfsemi, Global warming setur, fólk vill fræðslu,
hestaferðir, klifur, ísgöngur, söfn
Loka alfarið Öræfajökli – færa línuna norðar – Fyrir vélknúin ökutæki – allt árið
Ef svæði er alveg lokað þá verður það að vera merkt
Þarf að gera grein fyrir verndun Skúmeyjar
Mörk vélknúinna ökutækja virt
Öræfajökull: Engin vélknúin ökutæki
Breiðamerkursandur milli Fjallsárlóns og Jökulsárlóns: Fatbike
Heinabergs lón: Engin vélknúin sigling
Atvinnutækifæri:
Hægt að ganga að skipsflaki hjá Kvíá
Köfun – snorkl
Jöklamaraþon – hjólakeppni – hlaup
Söguslóð í gegnum sveitarfélagið – jöklar / sjóslys / jökulgarðar / flug
Jöklasafn
Jöklasafn við skeiðarárbrú
Stokksnes – möguleikar t.d. saga / jarðfræði / flott landslag
Þarf ekki að vera flókið sbr. rauði stóllinn
Millilandaflugvöllur
Veiði – ár og vötn
Klára gönguleiðir – t.d. jöklastígar
Brimbretti t.d. við Stokksnes
Gisting á jökli
Þyrluflug – t.d. til að komast í íshella
Útsýnisflug
Vötn = siglingar
Jöklar = göngur, íshellar, siglingar, jöklaferðir
Matur – fyrir alla – allstaðar
Láglendi – tengja saman sögu og menningu í gegnum sveitarfélagið
Mikið af svæði er ósnert af því að það er illa aðgengilegt – eða í einkaeign – þau mega alveg halda sér
– allavega í einhverju marki
Fleiri aðgengi að stöðum hærra uppi
Því mestu breytingarnar
Hali – hiking
Kláfur í Kálfafellsdal
Massajökull vs. Minni massi
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Jöklar hopa – aðgengi með vegum / bátum
Skilgreina veg sem er opinn til framlengingar
Skólahópar
Samningur – ákveðin svæði
Hver eru markmið fyrirtækja
Fyrirtæki elta kúnna
Umhverfisáhrif m.t.t. staðsetningu
Uppbygging fyrirtækja
Meeting point og uppbygging starfsmanna aðstöðu
Utan að komandi fjárfesta á svæðinu
Umræða um hjólaleiðir
Jökulsárlón: dreifa fólki og bílastæðum. Alltaf mikill fjöldi
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A. Útsýnisstaður og miklar andstæður
B. Vélknúin farartæki
C. Vélknúin farartæki
D. Þórsmörk suðurlands
E. Hljóðlát svæði án fjölda afþreyingar
F. Göngusvæði
G. Göngusvæði
H. Yoga og andleg málefni
I. Göngusvæði
J. Jöklagöngur
K. Jöklagöngur
L. Akstur upp á jökul
M. Fjölbreytt starfsemi fyrir fjölda
N. Siglingar / göngur
O. Jöklagöngur
Z. Verði óbreytt
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Spurningar – Umferð 4
Er eitthvað málefni, tengt efni fundarins, sem þið teljið að hafi ekki komið nógu vel fram og viljið
ræða frekar?
Klára deiliskipulag við Jökulsárlón
Fleiri picnik bekki við Jökulsárlón og víðar
Þjóðgarður aðstoði við að beina gestum á nýja staði og stuðli þannig að því að létta álagi af ásetnum
stöðum
Klára atvinnustefnu þjóðgarðsins og reglugerð vegna þjóðgarðs. Ráða sérstakan aðila til að vinna það
verk.
Að fulltrúi bæjarstjórnar mæti ekki á fundinn
Að stjórnar og verndaráætlun klárist sem fyrst
Flott nálgun í dag – skilar meira en bara samtal
Lokamarkmið allra, íbúa, fyrirtækja, þjóðgarðs og gesta er það sama því þarf að tala saman
Stærsta vandamálið er peningaskortur. Með þeim er auðveldara að leysa öll mál
Næst þyrfti meiri svona umræðu með þrengri vinkli
Þjóðgarður getur illa skipulagt það sem aðrir líða illa
Fjöldatakmarkanir nauðsynlegar. Grimmd aukist og harka hlaupin í leikinn – Slysamál eða öryggismál
Sorglegt að heimamenn séu undir í massatúrisma
Ef fyrirtæki þarf að greiða per haus þá kemur það niður á heimamönnum. Er hægt að láta
heimamenn hafa forgang? Þegar kominn er atvinnuvegur sem getur hjálpað landsbyggðinni þá er
sótt í það í stórum stíl úr Reykjavík
Hægt að gefa fyrirtækjum X marga hausa á dag
Stærð og fjöldi bíla
Stikkprufur í aðgengni, sökuldólgar, sektir
Erfið nálgun að rukka, ríkið á að setja skatt á alla
Sanngjarn kvóti á öll fyrirtæki
Með kostnaði þá er verið að rukka hér og þar og allstaðar, stæði, wc, íshellaferðir, gönguferð
Upplifun – ferðamaðurinn þarf að fá það sem hann er að borga fyrir
Sjálfbærni - upplifunin verður að vera góð. Nota garðinn í langan tíma
Fyrirtæki borgi fyrir gest
100 manns tæki meira eftirlit en 10
Náttúru eftirlit og öryggis eftirlit = Þjóðgarður
Fjöldatakmörkun ýtir undir nýsköpun
Ef rukkað þarf peningurinn að sitja eftir á réttum stað
Hvernig á að rukka?
Tékk – missa leyfi, miklir hagmunir
Hagur í að borga gjöld – betri umhirða
Stýring á viðkvæmum svæðum – hvenær er fólk hvar
Setja alla við sama borð – eini sénsinn að setja kvóta. Þannig eiga local meiri séns
Kvóti ekki framseljanlegur
Kvóti ekki settur á miðað við gengi síðustu ára
Gera athuganir á ánægjuupplifun gesta
Skoða álagsþol
Hlutverk þjóðgarðs að vera í forystu fræðslu og miðlun
Heimasíðan er ekki nógu góð
Þjóðgarðurinn er lifandi kennslustofa – líffræði og samfélag
Upplýsingamiðstöð á Jökulsárlón – til gesta – til fyrirtækja
Gegnsæja ferla í umsóknum og rökstuðningur við afgreiðslu (Höfnun)
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Hvert á að senda umsóknir
Ferlið
Vantar að hefja framkvæmdir við Jökulsárlón
Náttúruvernd vantar umfjöllun
Markaðstorg/skipulag á fjölförnum svæðum
Mikilvægt að haldnir verði fleiri svona fundir
Hættu hugsanlega að vera reglulega
Aðkoma heimamanna
Klara stefnumörkun innan þjóðgarðs
Fleiri starfsmenn í þjóðgarðinn
Fundur með landeigendum?
Áframhald samtalsins
Samskipti við landeigendur – samþykki þeirra fyrir ferðum um landið þeirra
Auka samstarf við landeigendur í nágreni þjóðgarðs
Mætti tala meira um vegi og slóða – Hvernig eiga þeir slóðar að vera – færir hverjum
Aðgengi að ferðamannastöðum
Bæta merkingar á slóðum og svæðum
Skilgreina slóða – litakóða eftir hverskonar bíla komast
Öryggismerkingar
Mannfjöldi á svæðinu – Melda sig inn á svæðið mögulega?
Umræðan um þau fyrirtæki sem koma erlendis frá og hafa litla þekkingu – hver eru þeirra réttindi?
Þjóðgarðurinn meðvitaður um þetta
Sjálfbærni í rekstri – hugsum til 50 ára – það á að vera uppselt – takmörk tryggja gæði
Huga þarf að bæta slóða og lengja. Ekki gott þar sem allra veðra er von
Nú er bara 20% af kúnnahópnum sem getu labbað dálitla vegalengd
Tengist líka rýmingaráætlun – öryggissjónarmið ef til þess kæmi
Náttúra fái að njóta vafans frekar en fyrirtæki – nú er verið að hugsa meira út frá fyrirtækjunum –
megum ekki ganga of langt í því
Mikilvægt að kúnninn hafi val – það geti verið að labba eða hafa slóða
Fólki er of mikið stýrt á sömu svæðin
Passa að vernda svæði svo ekki fari eins og hjá Fossálunum
Vantar fleiri útskot í gegnum sýsluna
Viðmót – hver er þjóðgarðurinn? – hver erum við?
Þarf að vera samstarf með jákvæðni í huga
Síkvik ferðaþjónusta er sannnefni
Þjóðgarðastofnun – hverju myndi það skila?
Hætta á að báknið yrði of mikið
Gæti samt haft samlegðaráhrif því garðarnir þrír eru að kalla eftir sömu atriðunum
Sameiginleg yfirstjórn ætti að hafa sanngjarnari yfirsýn (svolítið er það hér að maður þekkir
mann og þá kemstu áfram)
Starfsmenn þurfa að kynna sér aðra þjóðgarða (en það hefur verið gert að vissu marki)
Þurfa að vera skýrir verkferlar til að afþreyingaraðilar telji að allir sitji við sama borð – of mörg dæmi
um að menn séu ekki virtir viðlits – og tölvupósti ekki svarað
Þjóðgarður þyrfti að vera með námskeið / kröfur á þá sem þeir veita leyfi t.d. hvað varðar leiðsögn
með gestina
Kannski þyrfti að vera XXX með örðum ferðaþjónustuaðilum á svæðinu – t.d. hótelum og
veitingastöðum þar sem gestir í þjóðgarðinum sækja þjónustu
Allir ánægðir með fundinn og að þetta samtal hafi átt sér stað 😊
Fyrir næsta fund: Byrja á að telja upp sem er búið frá síðasta fundi
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Byggja upp fjölbýlishús við Hrolllaugsstaði. Í sveitum
Halda fleiri svona fundi (í apríl)
Vantar stefnu!
Þarf að tengjast ferðamálaráðuneyti líka, stefnu fyrir allt Ísland
Horfa til framtíðar. Viljum ekki lenda í sama og önnur ferðamannaþung svæði
Ekki alltaf hægt að anna eftirspurn
Innviðir ekki góðir
Afhverju erum við að finna upp hjólið!!!
Rætt um aðgangsstýringar inn í lönd
Fjallaþorp í Sviss. Búa í sveitarfélagi til að starfa
Aðgangsstýring á ákveðnum svæðum? Í ákveðna hella? Eða bara í fjölmenni?
Íshellir í Kötlujökli. Hvað með hættu á eldgosi? Engin viðvörun þar sbr. Svínafellsheiði
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