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Inngangur
Árið 1972 var Heimsminjasamningur Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO)
undirritaður. Hluti samningsins er svokölluð heimsminjaskrá sem hvílir á þeirri forsendu að
ákveðnir staðir á jörðinni hafi ótvírætt alþjóðlegt gildi í menningarlegu eða náttúrufarslegu tilliti
og að þá beri að vernda sem sameiginlega arfleið mannkyns. Heimsminjar eiga oftar en ekki
stóran sess í sögu og sjálfsmynd þjóða og þar af leiðandi heimsins. Ísland fullgilti
heimsminjasamninginn í desember 1995. Ráðuneyti mennta- og menningarmála og umhverfisog auðlindamála bera ábyrgð á samningnum hér á landi og hafa frá upphafi unnið náið saman að
innleiðingu hans.
Á heimsvísu hafa náttúru- og menningarminjar verið í mikilli hættu vegna heimstyrjalda,
þéttbýlismyndunar, fátæktar, mengunar og náttúruhamfara. Einnig hafa nýir áhættuþættir bæst
við, svo sem loftslagsbreytingar og aukin ásókn ferðamanna, en helsta ógnin sem steðjar að
menningarminjum heimsins er þó vanræksla.
Til að komast á heimsminjaskrá UNESCO þarf staður eða fyrirbæri að hafa það sem kallað er
einstakt gildi á heimsvísu (Outstanding Universal Value). Þetta einstaka gildi getur verið tengt
menningarlegum þáttum eða náttúrufari. Vatnajökulsþjóðgarður var samþykktur á
heimsminjaskránna á fundi heimsminjanefndarinnar í Bakú í Aserbaídsjan hinn 5. júlí 2019 á
grundvelli einstakrar náttúru. Fyrir átti Ísland tvo staði á heimsminjaskrá, Þingvelli (2004) og
Surtsey (2008). Einnig má nefna UNESCO jarðvangana, Reykjanes jarðvang (2012) og Kötlu
Jarðvang (2010) sem eru svæði þar sem minjum og landslagi sem eru jarðfræðilega mikilvæg á
heimsvísu er sérstaklega stýrt.’
Eftirfarandi skýrslu er ætlað að varpa ljósi á þau verkefni sem unnið er að hjá
Vatnajökulsþjóðagarði vegna skráningar þjóðgarðsins á heimsminjaskrá UNESCO og er gert ráð
fyrir að hún verði uppfærð með reglulegum hætti.
15. nóvember 2020
Magnús Guðmundsson framkvæmdastjóri
Stefanía Ragnarsdóttir fræðslufulltrúi
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Umsóknarferli Vatnajökulsþjóðgarðs
Stjórnvöld í hverju landi tilnefna staði á heimsminjaskrá. Guðmundur Ingi Guðbrandsson,
umhverfis- og auðlindaráðherra, og Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra,
undirrituðu tilnefningu Vatnajökulsþjóðgarðs fyrir hönd íslenska ríkisins hinn 28. janúar 2018 og
var tilnefning send inn til skrifstofu heimsminjasamningsins í lok þess mánaðar. Undirbúningur
vegna tilnefningarinnar hófst síðla árs 2016 er Snorri Baldursson var ráðinn sem verkefnastjóri
og sérstakri verkefnastjórn falið að stýra vinnu við tilnefninguna í samræmi við reglur UNESCO.
Í tilnefningunni er áhersla lögð á rekbeltið, heita reitinn undir landinu og eldstöðvakerfi í
gosbeltunum ásamt samspili elds og íss sem talið er einstakt á heimsvísu. Umsókn
Vatnajökulsþjóðgarðs fékk því nafnið Samspil elds og íss.
•

Tilnefning Vatnajökulsþjóðgarðs á heimsminjaskrá UNESCO

•

Skýrsla IUCN - World heritage nomination - IUCN technical evaluation, Vatnajökull National Park:
Dynamic nature of fire and ice

•

UNESCO - Vatnajökull National Park - Dynamic Nature of Fire and Ice

Útbúa þarf formlega umsókn eða tilnefningu til heimsminjanefndar UNESCO um að staðir verði
skráðir á heimsminjaskrá. Umsóknin þarf að vera mjög ítarleg og hún er kostnaðarsöm því henni
þurfa að fylgja nákvæmar náttúrulýsingar, rökstuðningur fyrir vægi staðanna í menningarlegum
eða náttúrufarslegum skilningi, greinargerð um réttarstöðu, ný landabréf, ljósmyndir og margt
fleira. Umsókn um skráningu Vatnajökulsþjóðgarðs á heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna
hefur lengi verið á stefnuskrá stjórnvalda. Umsóknin var unnin af Vatnajökulsþjóðgarði að
beiðni mennta- og menningarmálaráðuneytis og umhverfis- og auðlindaráðuneytis. Snorri
Baldursson ritstýrði umsókninni en fjölmargir fræðimenn komu að gerð hennar. Stjórnvöld
greiddu um þrjá fjórðu hluta kostnaðar við umsóknina en hollvinasamtök Vatnajökulsþjóðgarðs
– Vinir Vatnajökuls styrktu vinnuna með rausnarlegu framlagi.
Þrjú samtök aðstoða heimsminjanefndina við að meta tilnefningar. Fyrir menningarminjar eru
það Alþjóðaráðið um söguleg mannvirki og staði (ICOMOS) og Alþjóðleg miðstöð til
rannsóknar á varðveislu og endurreisn menningarminja (ICCROM), en fyrir náttúruminjar
Alþjóðlegu náttúruverndarsamtökin (IUCN). Ef þessar stofnanir samþykkja tilnefningu kemst
viðkomandi staður á heimsminjaskrá.
Vatnajökulsþjóðgarður var tilnefndur og er kominn á heimsminjaskrá á grunni 8. viðmiðs
UNESCO sem krefst þess að viðkomandi staður sé (í lauslegri þýðingu): „einstakt dæmi um
mikilvæg stig í þróun jarðarinnar, þar með talið þróun lífs, dæmi um mikilvæga jarðfræðilegra
ferla við mótun landforma eða einstök landform og jarðfræðifyrirbæri“.
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Í Vatnajökulsþjóðgarði fara saman skil jarðskorpufleka, möttulstrókur sem færir heita kviku úr
iðrum jarðar til yfirborðs og hveljökulll. Ferlarnir sem um ræðir eru skorpuhreyfingar, eldvirkni
og jöklunarferlar og samspil þeirra skapar einstök átök elds og íss. Viðlíka samspil er hvergi
þekkt í veröldinni á þessum tímapunkti jarðsögunnar. Landformin sem af þessum átökum leiða
og finnast í ríkum mæli í Vatnajökulsþjóðgarði eru m.a. langar gígaraðir, móbergshryggir,
dyngjur og móbergsstapar, árgljúfur og jökulsandar.

Hvað tekur við eftir samþykkt
Skráning á heimsminjaskrá breytir starfsemi þjóðgarðsins í raun óverulega þar sem hún byggir á
gildandi Stjórnunar- og verndaráætlun garðsins. Markmið þjóðgarða og heimsminjastaða er að
vernda menningar- og náttúruminjar en munurinn er sá að fyrir heimsminjastaði er verndargildið
og eignarhaldið fyrir mannkynið allt.
Skráning Vatnajökulsþjóðgarðs á heimsminjaskrá staðfestir mikilvægi náttúru garðsins. Líta má
á skráninguna sem æðstu gæðavottun sem völ er á. Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna
(UNESCO) hvetur lönd til að taka þátt í að ská og vernda minjar heimsins með markvissum
verndunar- og vöktunaráætlunum sem íbúar í nærumhverfi taki þátt í og hefur útbúið
leiðbeiningar í því sambandi. Veitt er aðstoð sé svæðið í mikilli hættu t.d. vegna átroðnings
ferðamanna.
Skráninging Vatnajökulsþjóðgarðs á heimsminjaskrá hindrar ekki útivist eða önnur umsvif í
þjóðgarðinum umfram þær takmarkanir sem þegar eru til staðar í Stjórnunar- og verndaráætlun
hans. Helstu breytingar sem gestir garðsins kunna að taka eftir varða kynningar- og fræðsluefni
þar sem fléttað verður inn einkennismerki og gildum heimsminjastaða. Umfram allt er það
markmið heimsminjaskráningar að vel sé hugsað um viðkomandi svæði til framtíðar.

Kröfur frá heimsminjanefnd UNESCO á skráð svæði
Heimsminjanefndin starfar eftir ákveðnum viðmiðum sem kallast á ensku: The Operational
Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. Viðmiðin eru uppfærð
reglulega og síðasta útgáfa er frá árinu 2019. Notendur viðmiðanna eru þónokkrir auk
heimsminjanefndarinnar (e. The World Heritage Convention) og eru þar tekin saman verkefni
þjóða (e. State Parties) sem samþykkt hafa heimsminjasamninginn eins og Ísland gerði árið
1995. Ráðuneytin spila því stórt hlutverk í aðgerðum tengdum heimsminjasvæðum og samtali
við heimsminjanefndina. Stjórn og starfsfólk Vatnajökulsþjóðgarðs vinnur því náið með
umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og mennta- og menningarmálaráðuneytinu vegna
tilnefningarinnar á heimsminjaskrá.
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Hér eru tekin saman það sem snýr að umsjón og rekstri heimsminjasvæða sem fellur undir
verkefni Vatnajökulsþjóðgarðs (e. Site manager).
•

Helsta krafan er að svæðinu sé stýrt með stjórnar- og verndaráætlun og sem er reglulega
uppfærð og að henni sé framfylgt. Hafa þarf í huga við gerð áætlunarinnar:
o Að horft sé til skráningar Vatnajökulsþjóðgarðs á heimsminjaskrá. Nánar tiltekið
til áttunda viðmiðs (criteria viii) sem kallar á að viðkomandi staður sé einstakt
dæmi um mikilvægt stig í þróun jarðarinnar. Svæðið er því viðurkennt sem
einstakt á heimsvísu vegna samspils elds og íss sem hefur leitt til stórbrotinnar
náttúru og fjölbreyttra fyrirbæra.

•

Að jafnrétti og mannréttindi séu í hávegum höfð í allri starfsemi sem tengist svæðinu.

•

Að til sé kort af heimsminjasvæðinu og því sé komið til skila til heimsminjanefndar.

•

Að bregðast við ógnum sem rýra gildi svæðisins sem leiðir til skráningu á lista
heimsminjanefndir yfir svæði í hættu.

•

Taka þátt í könnun á sex ára fresti. (The Periodic Reporting questionnaire)

Úttekt IUCN
Alþjóðlegu náttúruverndarsamtökin IUCN gerðu ítarlega úttekt á umsókn Íslands um skráningu
Vatnajökulsþjóðgarðs á heimsminjaskrá. Niðurstaða þeirrar úttektar var sú að mæla með því að
þjóðgarðurinn til og með Herðubreiðarfriðlandi í norðri yrði tekinn á skrána. IUCN benti
réttilega á að friðun Jökulsár á Fjöllum væri ekki tryggð alla leið frá jökli. Þar með væri heild (e.
integrity) þjóðgarðsins og tilnefnda svæðisins rofin á því svæði til og með Jökulsárgljúfrum.
Auðvelt verði þó að bæta þessum svæðum við þegar áin hefur verið friðuð frá upptökum.

Auk þessa fór IUCN fram á að bætt verði úr eftirfarandi atriðum:
· Lokið verði sem fyrst við endurskoðun Stjórnunar- og verndaráætlunar garðsins.
· Friðlöndunum í Herðubreiðalindum og Lónsöræfum verði formlega bætt við þjóðgarðinn.
· Mannauður þjóðgarðsins verði efldur, bæði með tilliti til heilsárs- og tímabundins starfsfólks,
ekki síst til að sinna nýjum svæðum innan þjóðgarðsins, svo sem Jökulsárlóni.
· Ferðamannaaðstaða við Jökulsárlón og Dettifoss verði bætt.
· Komið verði á virku leyfis- og gæðakerfi vegna atvinnustarfsemi í þjóðgarðinum (fyrirtæki og
leiðsögumenn).
· Aðgerðir til að hindra utanvegaakstur og gera við röskuð svæði verði efldar.
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Staðan í árslok 2020
• Lokið verði sem fyrst við endurskoðun Stjórnunar- og verndaráætlunar
garðsins.
Stjórn, svæðisráð og þjóðgarðsverðir Vatnajökulsþjóðgarðs vinna að endurskoðun á Stjórnunarog verndaráætlun þjóðgarðsins í eftirfarandi áföngum:
Viðauki vegna viðbót við þjóðgarðinn á svæði sem kallast Krepputunga og Kverkárrani norðan
Vatnajökulsþjóðgarðs hefur verið staðfest af umhvefis- og auðlindaráðherra.
Unnið er að gerð viðauka við stjórnunar- og verndaráætlun vegna svæðisins Breiðamerkursandur
og Jökulsárlón en það svæði var fært inn í Vatnajökulsþjóðgarð í júlí 2017. Stefnt er að því að
þessi viðauki verði tilbúinn og gefinn út á fyrri hluta árs 2021.
Í undirbúningi er vinna við viðauka við stjórnunar- og verndaráætlun vegna svæðisins við
Herðubreiðalindir sem var fært inn í þjóðgarðinn í júlí 2019.
Heildarendurskoðun stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs hófst í byrjun árs 2020.
Sú endurskoðun verður unnin í tveimur áföngum, annars vegar nauðsynlegar textabreytingar og
lagfæringar sem verður lokið á fyrri hluta árs 2021 og svo stærri endurskoðun með og
nákvæmari greining svæða með því að nýta betur landupplýsingar og nákvæmari kort. Enn er
óljóst hvenær stærri endurskoðuninni líkur hún gæti tekið tvö ár.

• Friðlöndunum í Herðubreiðalindum og Lónsöræfum verði formlega bætt við
þjóðgarðinn.
Herðubreiðalindir sem voru færðar inn í þjóðgarðinn í júlí 2019. Mál Lónsöræfa er í farvegi hjá
umhverfis- og auðlindaráðuneytinu en svæðið er í einkaeigu sem kallar á samomulag við
landeigendur.

• Mannauður þjóðgarðsins verði efldur, bæði með tilliti til heilsárs- og
tímabundins starfsfólks, ekki síst til að sinna nýjum svæðum innan
þjóðgarðsins, svo sem Jökulsárlóni.
Undanfarið hefur verið unnið markvisst að því að bæta skipulag og stjórnsýslu innan
Vatnajökulsþjóðgarðs og efla faglegan styrk m.a. með því að ráða fleiri vel menntaða
sérfræðinga í heilsársstörf og styrkja landvörslu. Þetta hefur gengið vel í góðu samstarfi við
stjórn stofnunarinnar, svæðisráð, þjóðgarðsverði og aðra starfsmenn auk þess sem náið samráð
hefur verið við umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Sérstök áhersla hefur verið á að efla miðlæga
skrifstofu Vatnajökulsþjóðagarðs og hafa nú þegar verið stigin mikilvæg skref í þá átt með
ráðningu sérfræðings á skrifstofu, fræðslufulltrúa, mannvirkja og gæðafulltrúa og
mannauðsstjóra og er unnið enn frekar að eflingu hennar á ýmsum sviðum. Auk þess hefur
markvisst verið unnið að því að skilgreina ferla og verklag í fjármálum með það að markmiði að
tryggja nauðsynlega yfirsýn og festu.
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•

Ferðamannaaðstaða við Jökulsárlón og Dettifoss verði bætt.

Jökulsárlón og Breiðamerkursandur:
Nýlega var lokið vinnu við nýtt deilsikipulag við Jökulsárlón auk þess sem unnið er að viðauka
við stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Breiðamerkursand en þetta svæði kom inn í þjóðgarðinn á
miðju ári 2017. Fjöldi gesta sem heimsækir svæðið hefur aukist verulega á síðustu árum og á
2018 heimsóttu um 850.000 gestir svæðið en vegna COVID-19 faraldursins fækkaði þeim um
40% á árinu 2020 miðað við árið á undan. Þegar er hafin uppbygging á svæðinu með gerð
varanlegra bílastæða og unnið er að svokallaðri frummatsskýrslu til að undirbúa frekari
framkvæmdir á grundvelli hins nýja deiliskipulags. Aukin uppbygging mun breyta ásýnd
svæðisins og því var afar mikilvægt að marka stefnu og setja skilmála sem tryggja að mannvirki
og landslagsmótun falli sem best að sérkennum svæðisins.
Dettifoss
Um þessar mundir er verið að leggja lokahönd byggingu nýs þjónustuhúss við bílastæði vestan
við Dettifoss sem mun bæta mjög aðstoðu fyrir ferðamenn á svæðinu. Auk þess er unnið að því í
áföngum að byggja göngupalla til að bæta aðgengi að Dettifossi fyrir alla ferðamenn. Að auki
hefur verið veittur styrkur úr Landsáætlun um uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum til að
skipuleggja nýtt þjónustusvæði á vegamótum skammt frá núverandi þjónustusvæði. Nýja svæðið
verður viðbót við núverandi svæði og þar mun rúmast mun umfangsmeiri þjónusta, auk þess sem
þjónustustig verður hærra. Nú er unnið að undirbúningi og skipulagsvinnuna og að leita leiða til
fjármögnun verkefnisins.

• Komið verði á virku leyfis- og gæðakerfi vegna atvinnustarfsemi í
þjóðgarðinum (fyrirtæki og leiðsögumenn).
Í febrúar og mars 2019 voru haldnir fimm samráðsfundir með hagsmunaaðilum um atvinnustefnu
Vatnajökulsþjóðgarðs, einn á hverju rekstrarsvæði, auk höfuðborgarsvæðisins. Að auki var boðið
upp á könnun á netinu þar sem leitað var eftir sjónarmiðum um sömu efni og tekin voru til
umræðu á samráðsfundum. Miklar upplýsingar söfnuðust um viðhorf þátttakenda til ýmissa
spurninga sem beint eða óbeint snertu atvinnustarfsemi í þjóðgarðinum. Atvinnustefna var svo
unnin í framhaldinu og var hún samþykkt af stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs 24. júní 2019.
Atvinnustefnan lýsir afstöðu þjóðgarðsins til tiltekinna grundvallaratriða sem varða samstarf við
atvinnulífið. Í atvinnustefnu Vatnajökulsþjóðgarðs er gert ráð fyrir að þróað verði aðgengilegt
viðmót fyrir rafrænar umsóknir og afgreiðslu þeirra. Þá verði þróað skilvirkt verklag sem leiði til
skjótrar niðurstöðu við afgreiðslu umsókna og gerð samninga þegar það á við.
Í mars 2020 gaf umhverfis- og auðlindaráðuneytisins út breytingu á reglugerð um
Vatnajökulsþjóðgarð þar sem fjallað er um samninga vegna atvinnutengdrar starfsemi og
leyfisveitingar. Í
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Af hálfu Vatnajökulsþjóðgarðs er nú unnið að innleiðingu atvinnustefnunnar og hafa verið gefnar
út verklagsreglur, sniðmát samninga og leiðbeiningar um framkvæmd stjórnsýslu vegna
atvinnustarfsemi í þjóðgarðinum og útgáfu leyfa. Jafnframt hefur verið komið á rafrænni
stjórnsýslu vegna umsókna og afgreiðslu umsókna til að bæta aðgengi allra og auðvelda
framkvæmdina. Við innleiðingu atvinnustefnunnar hefur Vatnajökulsþjóðgarður náið samráð við
hagsmunaaðila og aðra. Meðal yfirlýstra markmiða sem fram koma í atvinnustefnunni er að öll
ákvarðanataka skuli vera gegnsæ, skilvirk og málefnaleg og að sanngjarn fyrirvari skuli hafður á
öllum ákvörðunum sem líklegar eru til að snerta atvinnutengda hagsmuni.
Auk atvinnustefnu og reglugerðar er stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðsins mikilvægur
grunnur fyrir innleiðingu atvinnustefnunnar því þar er skilgreint hvernig þjónustu og aðgengi í
þjóðgarðinum skuli háttað, þar á meðal takmarkanir eða hámarksumfang starfsemi á hverjum
stað þegar það á við.

• Aðgerðir til að hindra utanvegaakstur og gera við röskuð svæði verði
efldar.
Stöðugt er unnið að því að koma í veg fyrir utanvegaakstur í Vatnajökulsþjóðgarði en það er
hluti af átaki stjórnvalda um allt land. Þær leiðir sem þjóðgarðurinn nýtir helstu eru eftirtaldar:
Landverðir stunda vegalandvörslu með því að ræða við gesti sem koma inn í þjóðagarðinn á
hálendinu við helstu aðkomuleiðir til að bjóða gesti velkomna og miðla upplýsingum og
fræðsluefni um utanvegaakstur.
Landverðir reyna eftir fremsta megni að lagfæra ný utanvegaakstursför og loka þeim af svo aðrir
vegfarendur fylgi ekki í kjölfarið.
Vegum og slóðum er lokað tímabundið ef ástand þeirra er viðkvæmt t.d. vegna bleytu eða
vorleysinga.
Þjóðgarðurinn er þátttakandi í verkefninu Safe Travel þar sem upplýsingum er komið til allra
ferðamanna sem koma til Íslands um öryggismál og ferðalög, þ.m.t. utanvegaakstur.
Auknar aðgerðir og áherslur hjá Vatnajökulsþjóðgarði vegna utanvegaaksturs:
Ráðning fræðslufulltrúa,
Samvinna við lögreglu er virk og í sífelldri þróun. Vinnuhópur skoðar kortlagningu
utanvegaaksturs á hálendinu í samstarfi við UST og lögregluna og yfirfer skráningaraðferðir
innan þjóðgarðs til að endurspegla raunstöðu m.t.t. utanvegaaksturs þar sem ökumaður næst ekki
og samræma.
Samvinna við Hálendisgæslu björgunarsveita er virk og í ferli.
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Samvinna er við sjálfboðaliða Umhverfisstofnunar í viðgerðum.
Aukið verður kynningarefni á vefsíðu á og samélagsmiðlum til að auka meðvitund og skilning
ferðafólks áður en það kemur í þjóðgarðinn. Skerpt á upplýsingum í þjóðgarðsbæklingi og á
vefsíðu og tilmælum um utanvegaakstur bætt við skilti þjóðgarðsins
Fræðsla til ferðafélaga og ferðaþjónustufyrirtækja verður efld í gegnum fyrirlestra í leiðsögunámi
og með virku samtali landvarða.
Kortlagning á vegalandvörslu innan þjóðgarðs.
Samræmd þjálfun fyrir landverði í þjóðgarðinum í vegalandvörslu, hvernig á að taka á
utanvegaakstri og möguleikar í viðgerðum.

Listi yfir svæði í hættu e. World Heritage in Danger
Stríðsátök, náttúruhamfarir, mengun, ofveiði, loftslagsbreytingar, nýbyggingar og óskipulagðir
ferðamannastaðir án umsjónar eru atriði sem geta haft miklar afleiðingar fyrir heimsminjasvæði.
Ógningar geta ýmist verið skyndilegar t.d. vegna jarðskjálfta eða yfirvofandi.
Hvernig komast heimsminjasvæði á lista yfir svæði í hættu?
Heimsminjasvæði komast á lista yfir svæði í hættu ef heimsminjanefnd metur það svo.
Ráðuneytin eiga að láta vita um yfirvofandi ógnir en einnig geta einstaklingar, frjáls
félagasamtök eða önnur samtök dregið athygli nefndarinnar að ógnum. 1
Endi svæði á listanum getur heimsminjanefndin aðstoðað í gegnum heimsminjsjóð (e. World
Heritage Fund). Einnig vekur listinn athygli heimsins á vandanum og möguleikar geta opnast um
aðstoð í gegnum alþjóðasamfélagið. Reynt er á allan hátt að endurheimta eða vernda svæði og
aðeins hefur komið til þess tvisvar að svæði missi heimsminjagildi sitt.

1

UNESCO. (2020). World Heritage Danger. Sótt 2. Nóvember 2020 af: https://whc.unesco.org/en/158/
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Ógnir náttúruminjasvæða e. natural properties
Skyndilegar ógnir e. Ascertained Danger
•
•

•

Yfirvofandi ógnir e.Potential Danger

Alvarleg niðursveifla í stofni
tegundar í útrýmingarhættu innan
svæðisins eða í tegund sem er lýtur
lagalegri vernd. Vegna breytinga í
náttúru, sjúkdóma eða af
mannavöldum t.d. vegna ofveiða eða
veiðiþjófnaðar.
Hnignun í vísindalegu gildi eða
náttúrufegurð svæðis vegna umsvifa
mannsins, byggingu uppistöðulóna,
iðnaðar- eða landbúnaðar, notkun á
efnum eins og áburði eða eitrun,
mengun, efnistaka, skógarhöggi
o.s.frv.
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•

Breytingar á lögum

•

Uppbygging og athafnir í eða við
svæðið.

•

Stríðsátök.

•

Verndaráætlun er ekki framfylgt eða
ekki vel unnin.

•

Ógnangi áhrif loftslagsbreytinga eða
umhverfisbreytingar

Aðgerðaráætlun
Tilmæli

Markmið

Áætlun og ábyrgð

Tímasetning

IUCN

Lokið verði sem fyrst
við endurskoðun
Stjórnunar- og
verndaráætlunar
garðsins.

Í vinnslu, ábyrgð hjá
stjórn. Nánar undir úttekt
IUCN.

Maí 2021

IUCN

Að friðlandinu
Herðubreiðalindir
verði formlega bætt
við þjóðgarðinn.

Í lok júní 2019 undirritaði
umhverfisráðherra
reglugerð sem gerði
Herðubreiðarfriðland
formlega að hluta
Vatnajökulsþjóðgarði.

Lokið 2019

IUCN

Að friðlandinu
Lónsöræfum verði
formlega bætt við
þjóðgarðinn.

Verkefnið er í farvegi hjá
umhverfis- og
auðlindaráðuneytinu en
svæðið er í einkaeigu sem
kallar á samomulag við
landeigendur.

2020-2025

IUCN

Mannauður
þjóðgarðsins verði
efldur, bæði með
tilliti til heilsárs- og
tímabundins
starfsfólks, ekki síst
til að sinna nýjum
svæðum innan
þjóðgarðsins, svo sem
Jökulsárlóni.

Nánar undir úttekt IUCN.

2020-2025
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IUCN

Ferðamannaaðstaða
við Jökulsárlón verði
bætt.

Nánar undir úttekt IUCN.

2020-2025

IUCN

Ferðamannaaðstaða
við Dettifoss verði
bætt.

Nánar undir úttekt IUCN.

2020-2025

IUCN

Komið verði á virku
leyfis- og gæðakerfi
vegna
atvinnustarfsemi í
þjóðgarðinum
(fyrirtæki og
leiðsögumenn).

Nánar undir úttekt IUCN.

2020-2025

IUCN

Aðgerðir til að hindra
utanvegaakstur og
gera við röskuð svæði
verði efldar.

Nánar undir úttekt IUCN.

2020-2025

IUCN

Að Jökulsá á Fjöllum
verði tryggð friðun
alla leið frá jökli.

10. ágúst 2019 staðfesti
umhverfisráðherra
friðlýsingu vatnasviðs
Jökulsár á Fjöllum fyrir
orkuvinnslu.

Lokið 2019

UNESCO

Könnun 6 ára fresti

Verður næst 2024 fyrir
árin 2022-23.

2024

Fræðslufulltrúi

Lokið 2019

Vatnajökulsþjóðgarður Fræðsluefni
Fræðslufulltrúi
aðgengilegt starfsfólki
þjóðgarðsins á innri
vef

Lokið 2019

Vatnajökulsþjóðgarður Fræðsluefni
aðgengilegt um á
heimasíðu
þjóðgarðsins
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Vatnajökulsþjóðgarður Fá heimsminjamerkið
í íslenskri útgáfu
samþykkt

Fræðslufulltrúi

Lokið 2019

Vatnajökulsþjóðgarður Koma fyrir UNESCO
merki þar sem við á í
útgáfu og einkennum
Vatnajökulsþjóðgarðs
með samþykki frá
UNESCO

Fræðslufulltrúi

Lokið 2020

Vatnajökulsþjóðgarður Koma upp merki
heimsminja innan
garðsins í Skaftafelli

Framkvæmdarstjóri og
fræðslufulltrúi

2020

Vatnajökulsþjóðgarður Endurskoða áætlun og Framkvæmdarstjóri og
uppfæra
fræðslufulltrúi
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Fyrir árslok
2021

Hjálpargögn frá UNESCO
•

Operation Guidelines

•

Managing Tourism at World Heritage Sites: a Practical Manual for World Heritage Site
Managers

•

World Heritage in Danger

•

Information Kit

Tenglar
UNESCO.IS - Íslenska UNESCO nefndin
UNESCO

UNESCO - World Heritage Convention

Heimsminjaskrá á vef Vatnajökulsþjóðgarðs
Grein Guðmundar Inga Guðbrandssonar umhverfis- og auðlindaráðherra - Vatnajökulsþjóðgarður á
Heimsminjaskrá UNESCO
Þingvellir og heimsminjaskrá
Surtsey og heimsminjaskrá
Heimsminjanefnd Íslands

Félag Sameinuðu þjóðanna: Skólavefur um heimsminjar
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna
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