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VATNAJÖKULS
ÞJÓÐGARÐUR

Ásbyrgi
Vesturdalur

Mývatn
Fellabær
Skriðuklaustur
Dreki
Hvannalindir
Snæfell
Nýidalur

Tímamót urðu í íslenskri náttúruvernd með stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs 
7. júní 2008. Undirbúningur málsins hafði staðið í hartnær áratug enda verkefnið
flókið og viðamikið. Í hinum nýja Vatnajökulsþjóðgarði voru nokkur náttúru
verndarsvæði sameinuð og voru einnig innan marka hans svæði sem ekki höfðu
áður talist til þjóðgarðs eða náttúruverndarsvæða. Þjóðgarðurinn hefur verið
stækkaður í fjórgang frá stofnun hans, nú síðast þegar jörðin Fell og þjóðlendur
vestan Jökulsárlóns að Fjallsá urðu hluti af Vatnajökulsþjóðgarði með friðlýsingu,
þann 25. júlí 2017. Mörk hans nú ná yfir allan Vatnajökul og stór svæði utan hans
sem talin eru til áhrifasvæða jökulsins. Flatarmál þjóðgarðsins er nú 14.141 km2,
þar af jökull um 7.800 km2. Heildarflatarmál Íslands er talið um 103.001 km2
og nær Vatnajökulsþjóðgarður því yfir tæp 14% landsins. Svo til allt land innan
þjóðgarðsins er eign íslenska ríkisins. Á kortinu hér til hliðar sjást landvörslu- og
starfsstöðvar þjóðgarðsins. Landvörslustöðvar eru merktar með gulum punktum
en starfsstöðvar með bláum. Nýjust þeirra er starfsstöðin í Fellabæ. Hún var opnuð
á árinu og hýsir aðstöðu bókara, þjóðgarðsvarðar á austursvæði og aðstoðarmanns.
Aðalskrifstofa þjóðgarðsins er svo í Garðabæ.

Kverkfjöll
Norðursvæði

Lónsöræfi

Austursvæði

Vestursvæði

7.800 km2

af þjóðgarðinum er jökull

Suðursvæði

Höfn

Hrauneyjar

Jökulsárlón

Laki
Hólaskjól
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Skaftafell
Flatarmál þjóðgarðsins er
2

14.141 km

Kirkjubæjarklaustur

Þjóðgarðurinn nær yfir

14% af Íslandi
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VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

Verndun, fræðsla og nýting
Meginmarkmiðin með stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs eru eftirfarandi:
1. Vernd náttúru, landslags, lífríkis, jarðmyndana og menningarminja
2. Tryggja aðgengi almennings að svæðinu til að njóta náttúru þess og sögu
3. Rannsóknir, fræðsla, miðlunar- og kynningarstarf um sérstöðu þjóðgarðsins og gæði hans
4. Efling byggðar og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins og sjálfbær nýting gæða hans

Auk áðurgreindra markmiða felast í þjóðgarðinum og starfsemi hans tækifæri til að stuðla að
rannsóknum á náttúrufyrirbærum sem mörg hver eru einstæð eða afar fágæt. Þar sem jökullinn
gefur margháttaðar vísbendingar um þróun veðurfars á jörðinni í fortíð geta rannsóknir á honum
skapað mikilvæga þekkingu á jarðsögunni og áhrifum loftslagsbreytinga á jökla heimsins. Þá hefur
Vatnajökulsþjóðgarður mikið fræðslugildi fyrir almenning og þar gefst kostur á að upplifa og skynja
fegurð og mikilleika ósnortinnar náttúru. Tækifæri til þess verða sífellt fágætari og mega því teljast
meðal þess mikilvægasta sem Vatnajökulsþjóðgarður hefur upp á að bjóða. Verndun menningar
minja og miðlun fróðleiks um sögustaði í þjóðgarðinum ásamt miðlun sögu lands og þjóðar er meðal
lögbundinna markmiða Vatnajökulsþjóðgarðs. Starfsemi Vatnajökulsþjóðgarðs miðar að
því að efla og styrkja atvinnulíf og búsetu í nærsamfélögum þjóðgarðsins.

Hópur fólks nýtur skriðjöklanna á suðursvæði (HÁ)

Stjórn
Ármann Höskuldsson - formaður
Guðrún Áslaug Jónsdóttir - varaformaður
Óli Halldórsson, norðursvæði
Ruth Magnúsdóttir, austursvæði
Björn Ingi Jónsson, suðursvæði
Heiða Guðný Ásgeirsdóttir / Ásta Berghildur Ólafsdóttir frá 15.06.17, vestursvæði
Guðmundur Hörður Guðmundsson / Sigmundur Einarsson frá 16.10.17,
fulltrúar umhverfisverndarsamtaka
Snorri Ingimarsson, áheyrnarfulltrúi samtaka útivistarfélaga
Matthildur U. Þorsteinsdóttir, frá 18.12.17, áheyrnarfulltrúi ferðamálasamtaka á svæði VJÞ

Svæðisráð
Yfirlit yfir fulltrúa í svæðisráðum Vatnajökulsþjóðgarðs
Fulltrúi

Norðursvæði

Austursvæði

Suðursvæði

Vestursvæði

Formaður,
sveitarfélag

Óli Halldórsson

Ruth Magnúsdóttir

Björn Ingi Jónsson

Ásta Berghildur
Ólafsdóttir

Varaformaður,
sveitarfélag

Böðvar Pétursson

Björn Ármann Ólafsson

Hugrún Harpa
Reynisdóttir

Heiða Guðný
Ásgeirsdóttir

Sveitarfélag

Ásvaldur Ævar
Þormóðsson

Jóhann Frímann
Þórhallsson

Þórhildur Ásta
Magnúsdóttir

Heiða Guðmundsdóttir

Náttúruverndarsamtök

Hjördís Finnbogadóttir

Þórhallur Þorsteinsson

Guðrún Inga Bjarnadóttir

Ólafía Jakobsdóttir

Útivistarfélög

Grétar Ingvarsson

Einar Kr. Haraldsson

Snævarr Guðmundsson

Hákon Gunnarsson

Ferðaþjónusta

Arnheiður Jóhannsdóttir

Steingrímur Karlsson

Sigurlaug Gissurardóttir

Erla Fanney Ívarsdóttir

Eyjan í Ásbyrgi (GÖ)
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STEFNUMÓTUN
Vatnajökulsþjóðgarður er ungur að árum, frá stofnun hans 2008 hefur hann verið
stækkaður fjórum sinnum og á sama tímabili hefur gestum hans fjölgað gríðarlega, langt
umfram það sem gert var ráð fyrir við stofnun hans. Því er enn mikið verk fyrir höndum í
stefnumótun og margs konar áætlanagerð og endurskoðun.
Fyrsta stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðsins var staðfest í ársbyrjun 2011. Strax sama ár var
hafin endurskoðun áætlunarinnar, enda starfsemin í örri þróun hvað stjórnun og verndun varðaði og
ný landsvæði að bætast inn í þjóðgarðinn. Önnur útgáfa var því staðfest í júlí 2013. Önnur endurskoðun
á stjórnunar- og verndaráætlun hófst árið 2015 og stendur enn yfir. Tilefni hennar eru m.a. viðbótar
landssvæði við austursvæði þjóðgarðsins, Krepputunga og Kverkárrani og eldgosið í Holuhrauni
2014-2015, sem varpaði ljósi á þörf ákvæða um nýmyndanir í náttúrunni.
Stjórn þjóðgarðsins vann að atvinnustefnu fyrir þjóðgarðinn og vinnuferlið stendur yfir. Einnig var unnið
áfram að gerð mannauðsstefnu, sem og fræðsluáætlunar fyrir þjóðgarðinn, sjá nánar í 6. kafla.
Á haustdögum 2016 samþykkti ríkistjórnin tillögu umhverfis- og auðlindaráðherra og mennta- og
menningarmálaráðherra um að hefja vinnu við tilnefningu Vatnajökulsþjóðgarðs og nokkurra aðliggjandi
svæða, á heimsminjaskrá UNESCO. Innan svæðisins er heiti reiturinn undir landinu, r ekbeltið og samspil
jökuls og eldvirkni sem leiðir af sér fjölbreyttari gosminjar en finnast annars staðar. V
 erkefnisstjórn
var skipuð í desember sama ár og hún fól Vatnajökulsþjóðgarði gerð tilnefningarinnar og Snorra
Baldurssyni, líffræðingi, verk- og ritstjórn hennar. Verkinu var að mestu lokið um áramót 2017-18.

Hér má sjá nýja Holuhraun leggjast upp að því gamla frá 1797. Gosið 2014 er gott dæmi um
síbreytilega náttúru þjóðgarðsins sem býr til ýmsar áskoranir fyrir starfsfólk (SRR)

Gönguhópur í veðurblíðu í Vesturdal, Jökulsárgljúfrum (GÖ)

III

Skaftafellsstofa
Skaftafellsstofa
Gestafjöldi
2013-2017
Gestafjöldi 2013-2017

GESTAKOMUR

600

Gestafjöldi (í þúsundum)

Yfir sumartímann teygir starfsemin sig vítt um þjóðgarðinn en á veturna, þegar hálendið er lokað,
einskorðast hún við færri staði. Vetrarumferð er töluverð og vaxandi í Skaftafelli og við Jökulsárlón og
nú sinna landverðir einnig eftirliti með ferðum að íshellum í Vatnajökli, sérstaklega í Breiðamerkur
jökli. Einnig þarf stöðugt eftirlit í síbreytilegum aðstæðum við Dettifoss. Þjóðgarðurinn rekur nú
fimm gestastofur. Þær eru: Gljúfrastofa í Ásbyrgi, Snæfellsstofa á Skriðuklaustri, Gamlabúð á Höfn í
Hornafirði, Skaftafellsstofa í Skaftafelli og Skaftárstofa á Kirkjubæjarklaustri, sem rekin er í húsnæði
Skaftárhrepps og í samvinnu við hann, þangað til ný verður byggð. Í reglugerð um VJÞ er auk áður
greindra, kveðið á um gestastofu við Mývatn. Hlutverk gestastofanna er fyrst og fremst upplýsingagjöf og
túlkun á náttúru og samfélagi viðkomandi svæðis.
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*Árin 2013-2015 voru heimsóknir aðeins taldar hluta af árinu í Skaftárstofu.

Skaftafellsstofa hefur nokkra sérstöðu í hópnum hvað viðkemur gestafjölda, enda umferð um S
 kaftafell
gríðarleg og fer stöðugt vaxandi. Um 80% gesta í S
 kaftafelli koma inn í húsnæði gestastofunnar.
Jökulsárlón sem er nýliðinn í h
 ópnum er fjölsóttasti ferðamannastaðurinn
innan þjóðgarðsins með 770.801 gestakomur árið 2017. (SR)
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GESTAKOMUR
Fjölsóttustu ferðamannastaðir innan þjóðgarðsins eru: Dettifoss með 414.606 gestakomur á árinu
2017, Skaftafell með 735.728 gestakomur (18.6% aukning milli ára) og nýliðinn í hópnum Jökulsárlón
með 770.801 gestakomur (20.2% aukning). Eins og sést á myndritinu helst fjölgun gesta í Skaftafelli í
hendur við fjölgun gesta við Jökulsárlón.

Fjöldi gesta á ári (í þúsundum)

Fjöldi gesta á ári (í þúsundum)

Gestafjöldi á hálendisstöðvum
2012-2017
25

Þróun
2014-2017
Þróungestafjölda
gestafjölda 2014-2017
Skaftafell,
Jökulsárlón og
Skaftafell, Jökulsárgljúfur
og Dettifoss
Dettifoss
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GESTAKOMUR

2013
Eldgjá

2014
Kverkfjöll

2015
Laki

2016

Langisjór

2014

2015

2016
Dettifoss

2017

Jökulsárlón

Í Skaftafelli og Jökulsárgljúfrum (Ásbyrgi og Vesturdal) rekur þjóðgarðurinn tjaldsvæði.

Gistinætur í Skaftafelli og Jökulsárgljúfrum
Gistinætur í Skaftafelli og Jökulsárgljúfrum

Eins og sést á myndritinu hér að ofan nær sú mikla fjölgun ferðamanna sem orðið hefur á
undanförnum árum ekki í sama mæli inn á hálendið. Af þeim stöðum sem hér eru taldir upp er það
aðeins í Öskju sem aukningin er umtalsverð, eða um 40% frá árinu 2012. Vitneskja um gestafjölda og
þróun hans er Vatnajökulsþjóðgarði mikilvægt stjórntæki.
Nánari upplýsingar um gestafjölda frá upphafi talninga út árið 2017 má nálgast hér

50
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Gestafjölid (í þúsundum)

Snæfell

*Talningar vantar úr Snæfelli 2016
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2016

2017

Skaftafell ísl.

Myndritið sýnir fjölda gistinátta á hvorum stað fyrir sig, en einnig má sjá hlutfall innlendra og erlendra
gesta, þar sem neðri hluti hverrar súlu eru innlendir gestir. Sjá má, sérstaklega í Jökulsárgljúfrum að
fjöldi innlendra gesta er talsvert breytilegur milli ára á meðan erlendum gestum fjölgar jafnt og þétt.
Þannig voru Íslendingar ekki nema 36% gesta þar sumarið 2015 en 50% sumarið 2017. Þessar sveiflur
skýrast fyrst og fremst af veðurfari hvers sumars enda haga Íslendingar ferðum sínum mun meira eftir
veðri en aðrir gestir. Í Skaftafelli hefur hlutfall innlendra gesta minnkað úr 19%, árið 2012, í 9% árið 2017.

Forsetinn og forsetafrúin ásamt laganna vörðum í Gljúfrastofu. Heimsóknin var hluti
af dagskrá forsetans í opinberri heimsókn hans í Norðurþing (GÖ)
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17
Fastráðnir starfsmenn

MANNAUÐSMÁL,
STARFSMENN
Í stuttu máli má segja að starfsmönnum þjóðgarðsins hefur ekki fjölgað svo nokkru nemi á
undanförnum árum en gestafjöldi hefur stóraukist í takt við vaxandi ferðamannastraum.
Stærstur hluti starfsfólks Vatnajökulsþjóðgarðs er lausráðinn og starfar hluta úr ári við landvörslu og þjónustu
störf. Nýr stofnanasamningur hafði í för með sér aukinn launakostnað og því varð skerðing á þjónustu milli ára
þrátt fyrir aukið fjárframlag til landvörslu. Þjóðgarðurinn nýtur, á hverju ári, s tarfskrafta hópa af sjálfboðaliðum
á vegum Umhverfisstofnunar. Á árinu 2017 nam vinnuframlag þ
 essa hóps alls 113 vikum.

Yfirlit yfir starfsmenn Vatnajökulsþjóðgarðs 2017
Svæði

Heilsárstarfsmenn

Norður
Austur
Suður
Vestur
Aðalskrifstofa
Suður-veitingasala

3
2
5
2
4
4

Sumarstarfsmenn/
tímabundnir
25
15*
44*
14
2
14

Áætluð heilssárs
stöðugildi
10,1
4,6
20**
5,6
5

Agnes Brá Birgisdóttir, þjóðgarðsvörður á austursvæði
Aníta Björk J. Randíardóttir, rekstarstjóri veitingasölu
Fanney Ásgeirsdóttir, þjóðgarðsvörður á vestursvæði frá 1.6.2017
Gróa Jónsdóttir, sérfræðingur
Guðmundur Ögmundsson, þjóðgarðsvörður í Jökulsárgljúfrum
Guðrún Jónsdóttir, aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar á norðursvæði
Guðrún Svanhildur Stefánsdóttir, bókari
Helga Árnadóttir, aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar á suðursvæði
Hrafnhildur Ævarsdóttir, sérfræðingur á suðursvæði
Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir, þjóðgarðsvörður á norðursvæði-hálendi
Jóna Björk Jónsdóttir, aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar á vestursvæði
Kári Kristjánsson, sérfræðingur
Orri Páll Jóhannsson, þjóðgarðsvörður á vestursvæði til 15.6.2017
Ragna Fanney Jóhannsdóttir, aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar á austursvæði
Regína Hreinsdóttir, þjóðgarðsvörður á suðursvæði
Sigrún Sigurgeirsdóttir, rekstarstjóri minjagripaverslunar
Snorri Baldursson, verkefnastjóri UNESCO umsóknar
Steinunn Hödd Harðardóttir, sérfræðingur á suðursvæði
Valbjörn Steingrímsson, fjármálastjóri
Þórður H. Ólafsson, framkvæmdastjóri
Þórveig Jóhannsdóttir, aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar á austursvæði

*Allmargir af þessum starfsmönnum unnu stutt tímabil og/eða voru í afleysingum.
**Yfir sumar (maí-sept) voru að meðaltali 30 stöðugildi. Um vetur (jan-apríl og okt-des) voru að meðaltali 13 stöðugildi.

Sjálfboðaliðar í Ásbyrgi (GÖ)
Í Skaftafelli (SR)
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FRAMKVÆMDIR OG
NÝ MANNVIRKI
Í ört stækkandi þjóðgarði, með síaukinn fjölda gesta, skiptir máli að horft sé til framtíðar
við uppbyggingu innviða og hönnun mannvirkja sé vönduð. Við framkvæmdir er rík áhersla
lögð á að skipta v ið aðila í heimabyggð.
Í ljósi markmiða þjóðgarðsins og lagalegs hlutverks hans við verndun og gott aðgengi gesta er þörf
fyrir frekari uppbyggingu brýn. Mikið verk er til dæmis fyrir höndum í uppbygginu við Jökulsárlón,
nýjasta svæði garðsins. Nokkur skref hafa þó verið stigin og sem dæmi opnaði Orka náttúrunnar
hleðslustöð við lónið á árinu, í samstarfi við þjóðgarðinn.
Skilti og merkingar eru fyrirferðarmikil í innviðauppbyggingu VJÞ, en stærri framkvæmdir árið 2017
voru eftirtaldar:

Framkvæmdum lokið:
Nýtt snyrtihús í Snæfelli
Breyting á skipulagi og stækkun 			
bílastæðis í Skaftafelli
Fleiri rafmagnstenglar og bætt 			
aðstaða húsbíla á tjaldsvæði í Skaftafelli
Endurbætur á göngustíg að Svartafossi

Framkvæmdir hófust:
Útsýnis- og tengipallur við Dettifoss, 2.áfangi
Útsýnispallur við Hundafoss
Göngubrú yfir Kolgrímu
Nýtt snyrtihús á tjaldsvæði í Skaftafelli
Vikraborgir/Askja þurrsalerni

Skilti og merkingar eru stór hluti innviða þjóðgarðsins, hér má sjá merkingar við
upphaf gönguleiðar að Tungnafellsjökli (SR)
Útsýnispallur við Hundafoss (SS)

VI
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FRÆÐSLA
Fræðsla er hornsteinn náttúruverndar. Markmiðið með friðlýsingu Vatnajökuls
og helstu áhrifasvæða hans sem þjóðgarðs er að v ernda náttúru svæðisins s.s.
landslag, lífríki og jarðmyndanir og menningarminjar þess. Auk þess að gefa
almenningi kost á að kynnast og njóta náttúru svæðisins, m
 enningar þess og
sögu. Í þjóðgarðinum skal veita fræðslu um náttúru og náttúruvernd, sögu,
mannlíf og menningarminjar svæðisins og stuðla að rannsóknum til að efla
þekkingu á þ
 essum þáttum.
(Reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð nr.608/2008)

FRÆÐSLA

Útgefið fræðsluefni
Þjóðgarðurinn gefur út kynningarbækling um Vatnajökulsþjóðgarð og svæðisbundna gönguleiðar
bæklinga, auk tölfræðirita um gestakomur. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið fól Vatnajökuls
þjóðgarði, í samstarfi við Veðurstofuna, að útfæra og framkvæma eitt af verkefnum s óknaráætlunar
Íslands í loftslagsmálum. Í áætluninni nefnist verkefnið Jöklar Íslands – lifandi kennslustofa í
loftslagsbreytingum en er nú kallað Hörfandi jöklar til einföldunar. Markmið verkefnisins er að
auka vitund fólks um loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á jökla Íslands og alls heimsins. Fyrsti
afrakstur verkefnisins er bæklingurinn: Hörfandi jöklar - lifandi kennslustofa í loftslagsbreytingum.
Um er að ræða fræðslurit á íslensku og ensku unnið í samstarfi Umhverfis- og a
 uðlindaráðuneytis,
Vatnajökulsþjóðgarðs, Veðurstofu Íslands, Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands, Náttúrustofu
Suðausturlands, Jöklarannsóknarfélagsins og Durham University.
Hér má nálgast bæklinginn: Hörfandi jöklar - lifandi kennslustofa

Fræðsluáætlun
Fræðsluáætlun Vatnajökulsþjóðgarðs gegnir lykilhlutverki í að ná ofangreindu markmiði. Vinna
við gerð hennar hófst á vordögum 2016 en verkefnið er styrkt af Vinum Vatnajökuls. Skipaður var
starfshópur innan þjóðgarðsins. Verkefnastjóri var Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir hjá Náttúrustofu
Norðausturlands. Sumar og haust 2016 fóru í gagnaöflun og samráðsfundi allt í kringum jökulinn.
Á árinu 2017 voru drögin send til allra þátttakenda á fundum og óskað eftir athugasemdum. Unnið var
úr innsendum athugasemdum og lokið vinnu við fyrstu tvo hluta áætlunarinnar; Stefnan og Staðan.
Stefnt er að því að ljúka vinnu við þriðja hluta áætlunarinnar; Framtíðin í upphafi árs 2018.

Markmið fræðslustarfs í þjóðgarðinum eru meðal annars að:
•
•
•
•
•

stuðla að náttúruvernd og bættri umgengni gesta
auka þekkingu, skilning og virðingu gesta á náttúrunni, sögu garðsins, samspili manns og
náttúru og gagnkvæmum áhrifum þeirra
mynda og styrkja tengsl milli gesta þjóðgarðsins, náttúru hans og sögu
stuðla að góðum tengslum nærsamfélags og þjóðgarðs
stuðla að og auka öryggi gesta

Meginstoðir þessa fræðslustarfs eru fræðsludagskrá landvarða, móttaka hópa í gestastofum þjóðgarðsins
og vegalandvarslan sem stunduð er í sívaxandi mæli á hálendinu. Einnig er lögð áhersla á gott samstarf við
skólana, einkum í nærsamfélögunum. Skólaheimsóknir eru mikilvæg tengsl við samfélagið og góð leið til
að uppfylla markmið þjóðgarðsins, um fræðslu, verndun, tengslamyndun og byggðaþróun.

Vegalandvarsla
Á hálendinu innan þjóðgarðs er mikil áhersla lögð á vegalandvörslu. Vegalandvarslan felst í því að
landverðir séu sýnilegir við vegi og stoppi þá ferðamenn sem aka/hjóla/ganga þar um. Landverðir
kynna sig sem starfsmenn þjóðgarðsins, bjóða fólk velkomið í Vatnajökulsþjóðgarð, veita upplýsingar
um svæðið, kynna gjarnan reglur svo sem varðandi utanvegaakstur og svara spurningum ferðamanna.
Vegalandvarsla nýtist til að kynna þjóðgarðinn, gera fólki grein fyrir því að það sé innan þjóðgarðs
og bjóða það velkomið. Þar er hægt að ræða boð og bönn á jákvæðan hátt og stuðla að öruggari og
ábyrgari ferðahegðun gesta. Samskiptin eru persónuleg og mynda ákveðin tengsl við gesti okkar sem
fagna því oftast að geta spurt spurninga og fengið upplýsingar.

Skátahópur upp á Sveinstindi (WSM)
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FRÆÐSLA

Stakir viðburðir
Fjöldi
viðburða

Fjöldi
þátttakenda

Nýting
viðburða

Vesturd. – Páll og heiðarbýlið

1

35

100%

-II-

Gljúfrastofa – Fálkinn og rjúpan

1

14

100%

Norður og austur-hálendi

Sérgöngur*

8

64

89 %

Vestursvæði

Skaftárstofa-Dagur landvarða

1

7

100%

Austursvæði

Snæfell-8.b. Egilsstaðaskóla

1

35

100%

Austursvæði

Hengifoss - Fljótsdalsdagur

1

2

100%

Samtals

13

157

Svæði

Staðsetning

Jökulsárgljúfur

*Viðburðir á alþjóðadegi landvarða og um verslunarmannahelgi: Landmótun vatns – jökulár og Lindaár (Hvannalindir),
Eldur og ís við Kverkjökul, Hálendisjóga og varðeldur á vikrinum (Drekagil), Gengið á vit geimfara í Dyngjufjöllum, 
Tíminn og vatnið (Herðubreiðarlindir), Náttúra og lífríki Herðubreiðarlinda og Kínversk te-athöfn (Snæfell).

Gestum þjóðgarðsins var þannig boðin þátttaka í 599 fræðsluviðburðum á árinu (fræðslugöngum,
fyrirlestrum og barnastundum) 2190 manns þáðu boðið og 405 viðburðir fóru fram. Nýting á fræðslu
viðburðum sem í boði var því 67,6%.
Nokkur mismunur er á þessum þætti starfseminnar eftir svæðum, sem helgast af staðbundnum
aðstæðum. Þannig er langmest um móttöku og kynningar fyrir hópa í Snæfellsstofu. Hóparnir eru
fjölbreyttir en margir tengjast ferðum Norrænu á haustin og vorin. Skólahópar koma af öllum skóla
stigum bæði hérlendis og erlendis frá. Auk þessa kemur 8. bekkur Egilsstaðaskóla árlega í Snæfell,
þar sem hópurinn fer í nokkurra tíma fræðslugöngu með landverði.
Sigurður Erlingsson landvörður leiðir hóp fólks í fræðslugöngu í Dyngjufjöllum (SEV)

Móttaka hópa í gestastofum og á starfsstöðvum
Staður

Fræðsludagskrá landvarða
Yfir háannatíma sumarsins bjóða landverðir upp á reglubundnar fræðslugöngur og viðburði, víðsvegar
um þjóðgarðinn, gestum að kostnaðarlausu. Að auki eru haldnir stakir viðburðir með ólík þemu sem
tengjast gjarnan sögu og/eða lífríki viðkomandi starfsstöðvar. Fræðsludagskrá VJÞ 2017 var eftirfarandi:
Fjöldi
viðburða

Fjöldi
þátttakenda

Nýting
viðburða

Ásbyrgi – Botnsrölt

35

183

71%

-II-

Ásbyrgi – Kvöldrölt

31

157

67%

-II-

Ásbyrgi – Barnastund

38

326

81%

-II-

Hljóðaklettar – laugard.

4

18

100%

Norðursvæði-hálendi

Holuhraun

32

252

80%

-II-

Askja

36

297

90%

Austursvæði

Snæfellsstofa - Hengifoss

7

27

86%

-II-

Snæfellsstofa - Barnastund

13

49

25%

-II-

Hvannalindir - dagleg ganga

17

150

51%

-II-

Snæfell - dagleg ganga

6

53

17%

Suðursvæði

Skaftafell

105

152

81%

Vestursvæði

Lakagígar

30

282

86%

-II-

Eldgjá

16

95

46%

-II-

Nýidalur

17

74

49%

Samtals

392

2033

Svæði

Staðsetning

Jökulsárgljúfur

Fjöldi kynninga

Fjöldi þátttakenda

Snæfellsstofa – hópar

88

2531

Snæfellsstofa – erl.
skólahópar

6

146

Snæfellsstofa – ísl. skólahópar

7

172

101

2849

Samtals

Á Höfn var alls tekið á móti eða farið í heimsóknir til 12 hópa og heildarfjöldi um 270 manns. Um
var að ræða grunnskólanemendur, nemendur í Framhaldsskóla Austur-Skaftafellssýslu, þ
 átttöku
í barnastarfi Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar, móttökur háskólahópa og fyrirlestur fyrir eldri
borgara á Hornafirði.
Í Skaftafelli er ár hvert tekið á móti skólahópum af nærsvæðinu. Nemendur úr grunnskólanum í
Hofgarði koma vor og haust í heimsókn og reglulega koma nemendur úr Grunnskóla Hornafjarðar. Þar
var á árinu 2017 einnig tekið á móti öðrum hópum, svo sem frá Landbúnaðarháskóla Íslands, Umhverfisog auðlindafræði við Háskóla Íslands og Landbúnaðarskóla Sameinuðu þjóðanna.
Í Skaftárstofu, á Kirkjubæjarklaustri, var einnig tekið á móti nokkrum hópum, m.a. umhverfis- og
auðlindafræðinemum. Starfsmenn þjóðgarðsins voru einnig í samstarfi við grunnskólann, kenndu þar
valáfanga, í útivistar- og umhverfisfræðum, á unglingastigi og tóku þátt í náttúrufræðiverkefni á miðstigi.
Í Ásbyrgi var tekið á móti nokkrum hópum nemenda úr grunnskólum í Þingeyjarsýslum, nemendum
úr Jarðhitaskóla Sameinuðu þjóðanna, sem og leiðsögunemum í Símenntun Háskólans á Akureyri.
Einn skólahópur heimsótti norður-hálendið á árinu. Utan við þetta er svo auðvitað öll upplýsingagjöfin
sem fer fram í daglegu starfi á gestastofunum, en upplýsingar um gestakomur þar má sjá í kafla 3.

Kverkfjöll (SR)
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SAMSTARF

ÖRYGGISMÁL
Í Vatnajökulsþjóðgarði er áhersla lögð á góð fjarskipti sem grunnþátt í öryggi gesta. Tetra-
kerfið er notað markvisst á hálendinu. Það eykur skilvirkni starfa og skiptir sköpum í
samskiptum við viðbragðsaðila.
Þjóðgarðurinn leggur mikið upp úr góðri þjálfun starfsmanna, þeir gæti að eigin ö
 ryggi, séu
færir í að meta hættur og fyrirbyggja afleiðingar þeirra, en geti einnig brugðist við þegar þeim
verður ekki forðað. Samstarf þjóðgarðsins við SafeTravel hefur verið mikilvægur hlekkur í
upplýsingagjöf til ferðamanna varðandi aðstæður og öryggi. Hálendisvakt Slysavarnafélagsins
Landsbjargar sem og viðbragðsvakt sömu aðila í Skaftafelli hefur skipt miklu máli í víðfeð
mum þjóðgarði með síaukinn gestafjölda.

Frá alþjóðlega strandhreinsunardeginum á Breiðarmerkursandi (SG)

Við stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs var gerður samningur við Umhverfisstofnun. Í samningnum er kveðið
á um að Vatnajökulsþjóðgarður annist rekstur nokkurra friðlýstra svæða utan þjóðgarðs. Síðan þá hafa
nokkur þessara svæða sameinast þjóðgarðinum en þau sem samningurinn nær enn yfir eru: L
 ónsöræfi,
Herðubreiðarfriðland, Kringilsárrani og Dettifoss að austanverðu. Auk reksturs þessara svæða eru vestur
svæði þjóðgarðsins og Umhverfisstofnun í samstarfi um landvörslu og upplýsingagjöf á suðurhálendinu.
Landverðir beggja stofnana sinna sameiginlega upplýsingagjöf í Hálendismiðstöðinni í H
 rauneyjum og
sinna reglubundinni vegalandvörslu á aðkomuleiðum inn á vestursvæði og inn í Friðlandið að Fjallabaki.
Þjóðgarðurinn á í formlegu samstarfi við Fljótsdalshrepp um landvörslu við Hengifoss þrjá mánuði á ári og
er einnig víða í samstarfi við ferðafélög.
Af fleiri samstarfsverkefnum má t.d. nefna:
•
Aðild að stjórn Nýheima þekkingarseturs á Hornafirði – samstarfsflötur fyrir fagstofnanir og aðila í
héraði.
•
CINE – Tenging náttúru- og menningarminja í umhverfi Norðurslóða.
•
CLIMATE – Verkefni styrkt af norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins (NPA). Suðursvæði 		
þjóðgarðsins ásamt Náttúrustofu Suðausturlands. 3 ára verkefni sem hófst 2017.
•
Greining á hæfniviðmiðum starfsmanna í upplýsingagjöf, á vegum Ferðamálastofu í tengslum 		
við verkefnið „Endurskoðun á upplýsingaveitu til ferðamanna“.
•
„Vinnuhópur um merkingar” starfaði á vegum Stjórnstöðvar ferðamála og kom Vatnajökuls-		
þjóðgarður að þeirri vinnu auk aðila úr faginu.
•
Markaðsstofa Norðurlands: Norðurstrandarleið (Arctic Coast Way).
•
Áfangastaðaáætlanir (DMP).
Einnig boðaði Vatnajökulsþjóðgarður í fyrsta skipti til strandhreinsunar á Breiðamerkursandi í tilefni af
Degi íslenskrar náttúru, sem einnig er Alþjóðlegi strandhreinsunardagurinn. Þetta var gert í samvinnu við
Sveitarfélagið Hornafjörð, Náttúrustofu Suðausturlands, Nýheima Þekkingasetur og landeigendur. Um 50
sjálfboðaliðar mættu til leiks og dagurinn tókst afar vel.
Auk upptalinna þátta er Vatnajökulsþjóðgarður í formlegu samstarfi í margvíslegum rannsóknar- og
vöktunarverkefnum, eins og fram kemur í kafla 9.

Ísklifrari á Kverkjökli (HÞS)
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VÖKTUN,
RANNSÓKNIR OG
LEYFISVEITINGAR
Fylgst er með hreiðrum heiðagæsarinnar í Hvannalindum (HÞS)

Samstarf Vatnajökulsþjóðgarðs við vísindasamfélagið er bæði lögbundið
og afar verðmætt. Unnið er að fjölþættum rannsóknum í síkvikri náttúru
Vatnajökulsþjóðgarðs ár hvert. Þjóðgarðurinn er einnig fjölsóttur vettvangur fyrir
kvikmynda- og auglýsingatökur.
Rannsóknir, kvikmyndataka, drónanotkun, lending loftfara utan flugvalla og ýmsar framkvæmdir eru
leyfisskyldar, skv. lögum og reglugerðum um Vatnajökulsþjóðgarð. Þjóðgarðsverðir fara með leyfisveitingar.

Fjöldi og gerð leyfa 2017

Rannsóknaleyfi

Kvikmynda
tökuleyfi
(augls.tökur)

Viðburðir

Vestursvæði

4

7

1

Norðursvæði-hálendi

16

5

1

Jökulsárgljúfur

3

7

4

2

Austursvæði

5

5

1

1

Suðursvæði

17

78

2

Samtals

45

102

9

Þyrlulendinga
leyfi

3

Auk fyrrnefndra leyfisveitinga, upplýsingagjafar og margháttaðrar aðstoðar við innlend sem erlend
rannsóknarteymi, sem stunda fjölbreyttar rannsóknir innan vébanda þjóðgarðsins, er Vatnajökuls
þjóðgarður formlegur þátttakandi í allmörgum rannsóknarverkefnum.
Þar má t.d. nefna:
•
Rjúpnatalningar og aðrar fuglatalningar með Náttúrufræðistofnun Íslands.
•
Eftirlit með fálkahreiðrum í samstarfi við Náttúrufræðistofnun Íslands, Umhverfisstofnun og
Fálkasetur Íslands.
•
Loftslagsverkefnið SÓLEY (Langtímaáhrif loftslagsbreytinga á blómgun plantna á Íslandi).
•
Hreindýraskráningu
•
Vöktun gróðurs í Hvannalindum í samstarfi við Náttúrustofu Austurlands.
•
Fiðrildavöktun í Ási í samstarfi við Náttúrustofu Norðausturlands.
•
Rannsóknir í Skúmey í Jökulsárlóni í samstarfi við Náttúrustofu Suðausturlands.
Niðurföll hafa verið að myndast á hálendinu í auknum mæli (SR)
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FJÁRMÁL OG REKSTUR

FJÁRMÁL OG
REKSTUR
Hér birtist úrdráttur úr ársreikning 2017 og skýringar

Holtasóley á Heinabergsaurum (HÁ)
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Tröllkarlinn Dór á vestursvæði (SR)

Vatnajökulsþjóðgarður, Urriðaholtsstræti 6-8, 210 Garðabæ, s: 575 8400,
www.vatnajokulsthjodgardur.is

