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Samantekt
Fræðsla um náttúru og náttúruvernd, sögu, mannlíf og menningarminjar í þjóðgarðinum er eitt af
meginmarkmiðum Vatnajökulsþjóðgarðs og er fræðsluáætlun Vatnajökulsþjóðgarðs 2018-2022 mikilvægur liður í að uppfylla það markmið.
Í fræðsluáætlun eru skilgreind mikilvæg viðfangsefni í fræðslustarfi þjóðgarðsins, en þau eiga að fanga
helstu áherslur og skilaboð fræðslunnar. Þar eru einnig skilgreindir helstu markhópar sem miðla á til,
sem og ýmsir samstarfsaðilar en öflugt og gott samstarf Vatnajökulsþjóðgarðs við einstaklinga,
stofnanir, fyrirtæki og félagasamtök er forsenda að árangursríku fræðslustarfi og miðlun upplýsinga
innan þjóðgarðsins.
Í fræðsluáætlun er lögð áhersla á að efla innra fræðslustarf Vatnajökulsþjóðgarðs, auka samstarf um
fræðslu og leggja sérstaka áherslu á miðlun til nærsamfélags þjóðgarðsins, þ.m.t. skóla. Einnig verður
miðlun til allra gesta þjóðgarðsins aukin og efld.
Innra fræðslustarf garðsins verður eflt með því að stofna stöður heilsárs fræðslufulltrúa en þær stöður
eru forsenda að mörgum þeim verkefnum sem lagt er til að vinna að í fræðsluáætlun. Stefnt er að því
að móta og framkvæma virka símenntunarstefnu fyrir starfsfólk í fræðslu og upplýsingamiðlun og
styrkja sameiginlega sýn starfsfólks, stjórnar og svæðisráða á hlutverk og gildi upplýsingamiðlunar og
fræðslustarfs fyrir stjórnun þjóðgarðsins. Einnig verður komið upp miðlægum gagnagrunni sem nýtist
í allri miðlun.
Lögð verður áhersla á gott og gagnvirkt samstarf í fræðslustarfi. Bæði verður því góða samstarfi sem er
til staðar viðhaldið og styrku samstarfi við fleiri aðila komið á, sérstaklega í nærumhverfi
Vatnajökulsþjóðgarðs.
Sérstök áhersla verður á aukna miðlun til nærsamfélags þjóðgarðsins. Það verður meðal annars gert
með virku samtali um málefni þjóðgarðsins, útgáfu fréttabréfa og viðburðadagatals og reglulegum
viðburðum allt árið um kring þar sem áhersla er á að ná til íbúa nærsamfélaga.
Stefnt er að því að auka samstarf við skóla á sem flestum skólastigum. Það verður meðal annars gert
með því að kynna þjóðgarðinn og möguleika hans í skólasamfélaginu, koma á samstarfi við grunnskóla
aðildarsveitarfélaga og þróa og vinna fræðsluefni fyrir ákveðna hópa leik-, grunn- og framhaldsskóla
sem tekur mið af áherslum námskrár.
Kappkostað verður að ná til þess fjölbreytta hóps gesta sem heimsækir þjóðgarðinn ár hvert.
Fræðslustarf verður aukið og eflt með margvíslegum hætti. Það verður gert með því meðal annars að
greina betur upplýsingaþörf helstu hópa gesta, útbúa fjölbreytt fræðsluefni um Vatnajökulsþjóðgarð
og kynna vel sérstöðu þjóðgarðsins og einstakra svæða hans. Stefnt verður að því að nýta gestastofur
betur fyrir lifandi fræðslu, móttöku hópa og viðburði allt árið um kring ásamt því að nota fjölbreytta
miðla við fræðslu og upplýsingamiðlun, þ.m.t. vefsvæði og samfélagsmiðla. Lögð verður áhersla á
aukna vegalandvörslu og miðlun nauðsynlegra grunnupplýsinga um náttúruvernd og öryggismál til
gesta í samstarfi við fleiri aðila. Þá verður einnig lögð áhersla á að minjagripir og önnur söluvara í
gestastofum endurspegli markmið og sérstöðu þjóðgarðsins og einstakra svæða hans.

Efnisyfirlit
Samantekt ............................................................................................................................................................... 1
Efnisyfirlit ................................................................................................................................................................ 2
Myndaskrá .............................................................................................................................................................. 4
Inngangur ................................................................................................................................................................ 4
Stefnan .................................................................................................................................................................... 6
Markmið fræðslustarfs í Vatnajökulsþjóðgarði .................................................................................................. 7
Viðfangsefni ........................................................................................................................................................ 9
Sameiginleg viðfangsefni Vatnajökulsþjóðgarðs .......................................................................................... 10
Meginviðfangsefni ........................................................................................................................................ 10
Önnur sameiginleg viðfangsefni ................................................................................................................... 10
Viðfangsefni fræðslusvæða .......................................................................................................................... 13
Jökulsárgljúfur .............................................................................................................................................. 13
Ódáðahraun og Krepputunga ....................................................................................................................... 15
Snæfellsöræfi ............................................................................................................................................... 18
Lónsöræfi ...................................................................................................................................................... 21
Skaftafell, Breiðamerkursandur og Hornafjarðarjöklar ................................................................................ 22
Lakagígar, Eldgjá og Langisjór ....................................................................................................................... 26
Nýidalur, Vonarskarð og Tungnaáröræfi ...................................................................................................... 29
Yfirlit viðfangsefna ........................................................................................................................................ 31
Markhópar fræðslustarfs .................................................................................................................................. 33
Samstarf ............................................................................................................................................................ 37
Staðan ................................................................................................................................................................... 39
Áhrifaþættir og aðstæður ................................................................................................................................. 40
Stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs .................................................................................. 40
Árstíðabundin starfsemi ............................................................................................................................... 40
Starfsfólk ...................................................................................................................................................... 40
Gestir ............................................................................................................................................................ 42
Áfangastaðir - þjónusta og gestir ...................................................................................................................... 44
Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs ............................................................................................................. 44
Jökulsárgljúfur .............................................................................................................................................. 44
Norðurhálendið ............................................................................................................................................ 45
Austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs .............................................................................................................. 46
Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs ............................................................................................................... 48
Vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs .............................................................................................................. 50
Fræðsla í Vatnajökulsþjóðgarði ........................................................................................................................ 52

2

Gestastofur ................................................................................................................................................... 52
Dagskrá, viðburðir og kynningar................................................................................................................... 54
Móttaka hópa ............................................................................................................................................... 55
Skólar ............................................................................................................................................................ 56
Vegalandvarsla ............................................................................................................................................. 57
Sérstök samstarfsverkefni ............................................................................................................................ 57
Gestagötur .................................................................................................................................................... 59
Upplýsinga- og fræðsluskilti ......................................................................................................................... 60
Útgáfa ........................................................................................................................................................... 61
Vefsvæði ....................................................................................................................................................... 62
Samfélagsmiðlar ........................................................................................................................................... 62
Framtíðin ............................................................................................................................................................... 63
Fræðsla og innra starf Vatnajökulsþjóðgarðs (VÞ)............................................................................................ 65
Markmið og áherslur 2018-2019 .................................................................................................................. 66
Markmið og áherslur 2020-2022 .................................................................................................................. 67
Samstarf ............................................................................................................................................................ 68
Markmið og áherslur 2018-2019 .................................................................................................................. 69
Markmið og áherslur 2020-2022 .................................................................................................................. 70
Nærsamfélag .................................................................................................................................................... 71
Markmið og áherslur 2018-2019 .................................................................................................................. 72
Markmið og áherslur 2020-2022 .................................................................................................................. 73
Skólar ................................................................................................................................................................ 74
Markmið og áherslur 2018-2019 .................................................................................................................. 75
Markmið og áherslur 2020-2022 .................................................................................................................. 76
Gestir ................................................................................................................................................................ 77
Markmið og áherslur 2018 – 2019 ............................................................................................................... 79
Norðursvæði – markmið og áherslur 2018 – 2019 ....................................................................................... 82
Austursvæði – markmið og áherslur 2018 – 2019........................................................................................ 83
Suðursvæði – markmið og áherslur 2018-2019 ........................................................................................... 84
Vestursvæði – markmið og áherslur 2018 – 2019 ........................................................................................ 85
Markmið og áherslur 2020 – 2022 ............................................................................................................... 86
Norðursvæði – markmið og áherslur 2020 – 2022 ....................................................................................... 90
Austursvæði – markmið og áherslur 2020-2022 .......................................................................................... 90
Suðursvæði – markmið og áherslur 2020-2022 ........................................................................................... 91
Þakkir..................................................................................................................................................................... 92
Heimildir ................................................................................................................................................................ 92

3

Myndaskrá
Lakagígar, Snorri Baldursson....................................................................................................................................6
Klettafrú í Skaftafelli, Aðalsteinn Örn Snæþórsson...................................................................................................7
Horft yfir Heinabergsjökul og ofan í Vatnsdal, Helga Árnadóttir.............................................................................10
Gönguferð í Vesturdal, Guðmundur Ögmundsson..................................................................................................13
Gönguferð í Herðubreiðarlindum, Guðmundur Ögmundsson................................................................................15
Við Snæfellsstofu, Þorbjörn Þorgeirsson................................................................................................................18
Í Lónsöræfum, Snævarr Guðmundsson..................................................................................................................21
Gönguferð við Heinaberg, Helga Árnadóttir...........................................................................................................22
Á Laka, Snorri Baldursson.......................................................................................................................................26
Á Svarthöfða, Snorri Baldursson.............................................................................................................................29
Barnastund á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, Vatnajökulsþjóðgarður............................................................34
Við Hoffell, Helga Árnadóttir..................................................................................................................................38
Í Snæfellsstofu, Þorbjörn Þorgeirsson....................................................................................................................39
Starfsþjálfun í Gljúfrastofu, Guðmundur Ögmundsson...........................................................................................41
Gönguferð í Herðubreiðarlindum, Guðmundur Ögmundsson................................................................................46
Fræðsluskilti við Heinaberg, Helga Árnadóttir........................................................................................................49
Skólaheimsókn í Gljúfrastofu, Guðmundur Ögmundsson.......................................................................................52
Gönguferð í Jökulsárgljúfrum, Guðmundur Ögmundsson......................................................................................55
Landgræðsluskóli Sameinuðu þjóðanna við Svartafoss, Guðmundur Ögmundsson...............................................56
Gönguferð við Heinaberg, Helga Árnadóttir...........................................................................................................57
Fræðsluerindi um fálka í Ásbyrgi, Guðmundur Ögmundsson..................................................................................58
Fræðsluskilti á gestagötu í Ásbyrgi, Guðmundur Ögmundsson...............................................................................60
Fræðsluskilti við Hoffell, Helga Árnadóttir..............................................................................................................61
Í Vonarskarði, Snorri Baldursson.............................................................................................................................63
Starfsþjálfun í Herðubreiðarlindum, Guðmundur Ögmundsson.............................................................................65
Jökulsárhlaup, Guðmundur Ögmundsson..............................................................................................................68
Fræðsla á Svínadal, Guðmundur Ögmundsson.......................................................................................................71
Fræðsla fyrir börn í Snæfellsstofu, Rhombie Ranger...............................................................................................74
Barnastund í Skaftafelli, Guðmundur Ögmundsson................................................................................................77

Forsíðumyndir:
Efst til vinstri – Plöntuskoðun í Skaftafelli, Guðmundur Ögmundsson
Neðst til vinstri – Gönguferð í Herðubreiðarlindum, Guðmundur Ögmundsson
Mynd til hægri – Í Vonarskarði, Snorri Baldursson

4

Inngangur
Í stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs segir að Vatnajökulsþjóðgarður muni „...tryggja
markvissa miðlun upplýsinga, vandaða fræðslu og náttúrutúlkun.“ Þar er einnig lagt upp með að
þjóðgarðurinn láti vinna fræðsluáætlun „...þar sem stefna og áherslur, sem byggjast á markmiðum
þjóðgarðsins, verða mótaðar.“
Vinna við fræðsluáætlun Vatnajökulsþjóðgarðs hófst á vordögum 2016 en verkefnið er styrkt af Vinum
Vatnajökuls. Skipaður var starfshópur meðal fastra starfsmanna þjóðgarðsins en í honum voru Agnes
Brá Birgisdóttir, Guðmundur Ögmundsson, Helga Árnadóttir, Hrönn G. Guðmundsdóttir, Orri Páll
Jóhannsson og Jóna Björk Jónsdóttir. Fanney Ásgeirsdóttir og Sigrún Sigurgeirsdóttur komu inn á síðari
stigum. Verkefnastjóri var Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir hjá Náttúrustofu Norðausturlands. Gagna
um gesti og dagskrá þjóðgarðsins var aflað sumarið og haustið 2016 og haldnir fundnir með
starfsmönnum þjóðgarðsins allt í kringum jökulinn. Í október – desember 2016 voru haldnir
samráðsfundir með fjölmörgum aðilum, annars vegar í Reykjavík og hins vegar úti á svæðum
þjóðgarðsins (sjá lista yfir fundi, spurningar og þátttakendur í viðauka 1). Vorið 2017 voru drögin send
til allra þátttakenda á fundum og óskað eftir athugasemdum. Unnið var úr innsendum athugasemdum
í byrjun vetrar 2017.
Fræðsluáætluninni er skipt í þrjá hluta. Fyrsti hluti, Stefnan, og annar hluti, Staðan, eru unnir upp úr
framangreindum fundum og gögnum og eru þeir grunnur fræðsluáætlunar. Þriðji hluti, Framtíðin, er
unninn með hliðsjón af fyrsta og öðrum hluta og þeim áherslum sem þar koma fram.
Fræðsluáætlun er til fimm ára og stefnt er á endurskoðun hennar fyrir lok þess tímabils.
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Markmið fræðslustarfs í Vatnajökulsþjóðgarði
Langt er síðan menn gerðu sér grein fyrir því að öflugt fræðslustarf er áhrifarík leið til að ná þeim
markmiðum sem sett eru með stofnun þjóðgarða. Fræðslan er þannig einn af hornsteinum
náttúruverndar og endurspeglast það í reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð (Reglugerð um
Vatnajökulsþjóðgarð nr. 608/2008) en þar segir:
Markmiðið með friðlýsingu Vatnajökuls og helstu áhrifasvæða hans sem þjóðgarðs er að
vernda náttúru svæðisins, s.s. landslag, lífríki og jarðmyndanir, og menningarminjar þess. Auk
þess að gefa almenningi kost á að kynnast og njóta náttúru svæðisins, menningar 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 þessum þáttum.
Fræðsla um náttúru og náttúruvernd, sögu, mannlíf og menningarminjar í þjóðgarðinum er því eitt af
meginmarkmiðum Vatnajökulsþjóðgarðs og fræðsluáætlunin mikilvægur liður í að uppfylla það
markmið.

Í eftirfarandi kafla er farið yfir hver helstu markmið fræðslustarfs í Vatnajökulsþjóðgarði ættu að vera.
Stuðst var við niðurstöður funda og áherslur í stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðsins.

Markmið fræðslustarfs í Vatnajökulsþjóðgarði er að:
Styrkja þjóðgarðinn og grundvöll friðlýsingar hans
Markmið Vatnajökulsþjóðgarðs er að vernda einstaka náttúru og sögu þjóðgarðsins, stuðla að
rannsóknum á svæðinu, fræða um það og ýta undir aukinn skilning almennings á gæðum og sérstöðu
svæðisins. Einnig að gefa almenningi kost á að njóta útiveru og samvista í stórbrotnu umhverfi og um
leið styrkja byggð í nágrenni þjóðgarðsins. Mikilvægt er að upplýsa gesti um stefnu og ákvarðanir og
kynna vel hlutverk, sérstöðu og verndargildi Vatnajökulsþjóðgarðs. Með því næst frekari sátt um þær
stjórnunaraðgerðir sem nauðsynlegar eru til að uppfylla markmið með friðun svæðisins. Með aukinni
þekkingu og skilningi eykst áhugi Íslendinga og erlendra gesta á Vatnajökulsþjóðgarði, náttúru hans og
sögu, sem mun aftur leiða til aukinnar virðingar og umhyggju fyrir svæðinu.

Stuðla að náttúruvernd og bættri umgengni gesta
Mikilvægt er að efla þekkingu og skilning gesta á náttúru svæðisins og sérstöðu hennar og vekja þá til
umhugsunar um hvað þeir geti lagt af mörkum til bættrar umgengni um náttúruna. Góð fræðsla
útskýrir, leiðbeinir og hvetur gesti til góðrar umgengni. Á þann hátt getur fræðsla stuðlað að sjálfbærri
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útivist og ferðamennsku samhliða því að viðhalda gæðum og sérstöðu svæðisins. Með því móti getur
Vatnajökulsþjóðgarður orðið fyrirmynd og hvatning annarra til að gera vel í þeim efnum.

Auka þekkingu, skilning og virðingu gesta á náttúru, náttúrulegum ferlum og sögu
þjóðgarðsins
Lögð verður áhersla á að kynna gestum heildstæða mynd af þjóðgarðinum en samtímis verður sérstaða
einstakra svæða hans dregin fram. Mikilvægt er að miðla fræðilegri þekkingu til að auka skilning gesta
á jarðfræðilegum og vistfræðilegum ferlum í íslenskri náttúru og nota til þess dæmi úr þjóðgarðinum.
Einnig verður lögð áhersla á að miðla sérstöðu í náttúru, menningu og sögu einstakra svæða
þjóðgarðsins.

Auka þekkingu og skilning gesta á samspili manns og náttúru og gagnkvæmum áhrifum
þeirra
Lögð verður áhersla á að auka þekkingu og skilning gesta á áhrifum náttúru og náttúruhamfara á
menningu og sögu allt í kringum jökulinn. Eins verður lögð áhersla á að auka þekkingu og skilning gesta
á áhrifum mannsins á náttúruna og þeim breytingum sem eru tilkomnar vegna umsvifa mannsins.
Sérstök áhersla verður á að vekja gesti til umhugsunar um áhrif loftslagsbreytinga með því að setja
staðbundin áhrif í heildarsamhengi við það sem er að gerast um heim allan.

Auka áhuga og leiða til ánægjulegrar upplifunar gesta
Með fræðslu eru gestir boðnir velkomnir, hún hægir á ferð þeirra og stuðlar að ánægjulegri dvöl. Góð
miðlun upplýsinga leiðir gesti um svæðið og kveikir áhuga þeirra á að skoða og fræðast enn frekar. Hún
gefur Vatnajökulsþjóðgarði aukna merkingu og gildi í hugum gesta og heimsókn í hann verður þeim
meira virði. Ánægðir og áhugasamir gestir staldra lengur við, þeir heimsækja svæðið oftar og eru líklegri
til að dreifa jákvæðu orðspori en ella.

Mynda og styrkja tengsl milli gesta þjóðgarðsins, náttúru hans og sögu
Aðferðir náttúrutúlkunar verða notaðar á sem fjölbreyttastan máta í allri miðlun. Lögð verður áhersla
á að gefa gestum tækifæri til að komast í snertingu við náttúru og sögu svæðisins og mynda tengsl sem
stuðla að sterkari upplifun og væntumþykju fyrir svæðinu.

Stuðla að góðum tengslum nærsamfélags og þjóðgarðs
Íbúar á einstökum svæðum í nágrenni Vatnajökulsþjóðgarðs ættu að eiga möguleika á að fræðast um
þjóðgarðinn og upplifa hann sem heild sem þeir eiga hlutdeild í. Mikilvægt er að upplýsa íbúa um
starfsemi og það sem í boði er hverju sinni. Einnig er mikilvægt að hlúa að og draga fram sérstöðu hvers
svæðis, náttúru þess og sögu, m.a. til að efla staðarvitund þeirra sem þar búa. Sérstöðu svæða verður
gerð skil í samstarfi við íbúa og aðra hagsmunaaðila sem oft búa yfir miklum fróðleik um umhverfi sitt.

Gefa börnum og unglingum tækifæri til að upplifa náttúru Vatnajökulsþjóðgarðs
Sérstök áhersla verður lögð á að ná til yngri kynslóðarinnar. Með stækkandi þéttbýli og aukinni
tækninotkun eykst mikilvægi þess að börn og unglingar hafi tækifæri til að komast í nána snertingu við
náttúruna, upplifa hana og skilja ferla hennar. Sérstaklega er mikilvægt að ná til nemenda í
nærumhverfi Vatnajökulsþjóðgarðs en góð þekking þeirra á sinni heimabyggð styrkir sjálfsmynd þeirra
og er mikill fjársjóður fyrir þjóðgarðinn til framtíðar. Vatnajökulsþjóðgarður getur lagt sitt af mörkum
með því að bjóða upp á aðstöðu, þekkingu og samstarf við skóla um menntun barna og unglinga.

Stuðla að og auka öryggi gesta
Mikilvægar upplýsingar er varða öryggi gesta þurfa að berast þeim á fjölbreyttan og áhrifaríkan máta.
Áhersla verður lögð á að ná til gesta áður en þeir koma á svæðið en einnig þarf að miðla nýjustu
upplýsingum um aðstæður á helstu áningarstöðum hverju sinni.
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Viðfangsefni
Við gerð fræðsluáætlunar var tekin sú ákvörðun að skipta Vatnajökulsþjóðgarði upp í nokkur
fræðslusvæði. Sú skipting er ekki eftir rekstrarsvæðum þjóðgarðsins heldur tekur hún mið af sérstöðu
hvers landsvæðis fyrir sig. Þessi skipting fellur að hluta til að tillögum vinnuhóps sem skoðaði ímyndarog kynningarmál Vatnajökulsþjóðgarðs á árinu 2015. Fræðslusvæðin eru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jökulsárgljúfur.
Ódáðahraun og Krepputunga.
Snæfellsöræfi.
Lónsöræfi.
Skaftafell, Breiðamerkursandur og Hornafjarðarjöklar.
Lakagígar, Langisjór og Eldgjá.
Nýidalur, Vonarskarð og Tungnaáröræfi.

Viðfangsefni einstakra fræðslusvæða byggja á sérstöðu þeirra en einnig eru mörg viðfangsefni
sameiginleg öllum svæðum. Í köflunum Sameiginleg viðfangsefni og Viðfangsefni fræðslusvæða er
yfirlit yfir helstu viðfangsefni sem lögð verður áhersla á í fræðslustarfi þjóðgarðsins. Viðfangsefnin
fanga þær sögur og þau skilaboð sem áhersla er á að segja, en þau voru að miklu leyti unnin upp úr
samráðsfundum og fundum með starfsmönnum þjóðgarðsins.
Í viðauka 2 er tafla með dæmum sem sýna hvernig gott er að greina hvert viðfangsefni nánar og þau
efnistök sem undir það falla. Ítarleg greining á viðfangsefnum verður ekki gerð hér en lögð áhersla á að
hún verði eitt af verkefnum áætlunarinnar.
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Sameiginleg viðfangsefni Vatnajökulsþjóðgarðs

Meginviðfangsefni
Samspil elds og íss í tíma og rúmi
Vatnajökulsþjóðgarður er einstakur á heimsvísu vegna jarðsögu sinnar sem einkum er skrifuð af
langvarandi átökum elds og íss. Margir staðir skarta eldfjöllum eða jöklum og sumir hvoru tveggja en
enginn þeirra státar af átökum flekaskila, möttulstróks og hveljökuls eins og Vatnajökulsþjóðgarður.
Samspil þessara fyrirbæra og annarra landmótunarafla hefur skapað síbreytilegri og fjölbreyttari
náttúru en finna má á nokkru öðru afmörkuðu svæði í heiminum. Í Vatnajökulsþjóðgarði má upplifa
sköpun jarðar í beinni útsendingu.

Önnur sameiginleg viðfangsefni
Heiti reiturinn, flekaskil, gosbeltið og eldvirkni á Íslandi
Gosbelti klýfur Ísland frá norðri til suðurs því landið er á skilum tveggja jarðskorpufleka sem rekur hvorn
frá öðrum. Gliðnun jarðskorpunnar fylgir mikil eldvirkni. Ísland er auk þess svokallaður heitur reitur en
svo kallast staðir þar sem möttulstrókur rís úr iðrum Jarðar. Miðja möttulstróksins er talin vera undir
norðvestanverðum Vatnajökli. Í Vatnajökulsþjóðgarði eru margar af virkustu og öflugustu
megineldstöðvum Íslands en einnig eru þar útkulnaðar megineldstöðvar. Í Vatnajökulsþjóðgarði gefst
því einstakt tækifæri til að komast í návígi við fjölbreyttar jarðminjar gosbeltisins.

Megineldstöðvar undir jökli
Sjö af tíu megineldstöðvum í Vatnajökulsþjóðgarði leynast undir jökulhettunni og þar eru einnig öflug
jarðhitasvæði sem stöðugt bræða jökulís. Bráðnun vegna jarðhita og eldgosa getur orsakað jökulhlaup
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og gosum sem rjúfa jökulhettuna fylgir jafnan öskufall. Eldgos og jökulhlaup eru náttúruhamfarir sem
valda stöðugum breytingum á landi og hafa mikil áhrif á samfélög allt í kringum jökulinn.

Jöklun og landmótun jökla
Ísöld hófst fyrir rúmlega þremur milljónum ára þegar landið huldist þykkum jökulís. Nokkrar hitasveiflur
voru á ísöld og skiptust á hlýskeið og kuldaskeið þannig að ýmist hörfaði jökullinn eða skreið fram. Um
leið mótaði jökullinn undirlag sitt og fjallshlíðar, myndaði djúpa dali, jökulaura og hvassa tinda. Fyrir
um 14.000 árum fór veðurfar hlýnandi og fyrir 10.000 árum, við lok ísaldar, tóku jöklar á Íslandi að
hörfa. Við það var fargi ísaldarjökulsins létt af landinu og reis það smám saman í kjölfarið. Sjávarmál
hækkaði í fyrstu við hraða bráðnun jökulsins en þegar fargi hans var létt af landinu reis það smám
saman. Við það lækkaði sjávarmál aftur. Við landnám er talið að jöklar hafi aðeins verið á hæstu fjöllum
en með kólnandi veðurfari stækkuðu þeir aftur og í lok 19. aldar náðu þeir meiri útbreiðslu en nokkru
sinni síðan ísöld lauk. Í dag geta gestir þjóðgarðsins séð afleiðingar af yfirstandandi hröðu hopi
Vatnajökuls vegna hlýnandi loftslags.

Vatnajökull, jökulárnar og vatnasvið þeirra - áhrif þeirra á land og haf í tíma og rúmi
Vatnajökull er miðpunktur og samnefnari þjóðgarðsins. Hann er mesti jökull Evrópu, tæplega 8.000
km2 að flatarmáli og víðast um 400-600 m þykkur. Frá honum liggja margir skriðjöklar, víða eru jökullón
og nokkrar af stærstu jökulám landsins eiga upptök sín í Vatnajökli. Áhrif Vatnajökuls á landmótun,
veðurfar, vatnsbúskap og lífríki ná langt út fyrir eiginleg mörk hans og eru gestum þjóðgarðsins víða
sýnileg.

Sérstaða lífríkis
Fjölbreytt landslag, jarðfræði og veðurfar móta vistkerfi innan þjóðgarðsins. Á svæðinu er hægt að sjá
mikinn breytileika í gróðri og dýralífi, allt frá líflitlum auðnum til svæða með mikinn lífbreytileika.
Gróðurfar er margbreytilegt; gróðurvana jökulsandar, samfelldur hálendisgróður, votlendi,
gróðurvinjar í hraunjöðrum, mosabreiður, mólendi og birkiskógar. Dýralíf þjóðgarðsins endurspeglar
fjölbreytt landslag, veðurfar og gróðurfar svæðisins. Undir yfirborðinu leynist einnig stórmerkilegt og
ævafornt lífríki. Í uppsprettulindum og neðanjarðarsprungum finnast ísaldarmarflær og bifdýr sem þær
nærast á, í einangruðum lindakerfum jökuláa hafa þróast merkileg afbrigði dvergbleikju og á
háhitasvæðum innan og utan jökuls finnast einstakar hveraörverur og örverulíf.

Kvik og síbreytileg náttúra
Náttúra Vatnajökulsþjóðgarðs er kvik og síbreytileg en breytingarnar eiga sér bæði stað í tíma og rúmi.
Eldvirknin byggir landið upp en roföflin, jöklar, vatn og vindar, brjóta það niður. Ungt landið tekur
stöðugum breytingum. Jöklar hörfa, jökulár hlaupa fram og breyta um farveg og jökullón verða til,
stækka eða tæmast. Gróður nemur land en á stórum svæðum helst hann á frumstigum framvindu
vegna síendurtekinnar röskunar. Á öðrum vex hann og dafnar lengur en getur þó á endanum þurft að
láta undan roföflum náttúrunnar. Dýralíf mótast af gróðurfari hvers tíma og mannlífið mótast af
kraftmiklum og kvikum náttúruöflunum.

Fjölbreytileiki og andstæður
Fjölbreytni og andstæður einkenna landslag Vatnajökulsþjóðgarðs og jarðfræðileg fjölbreytni
þjóðgarðsins er einstök á heimsvísu. Land þjóðgarðsins spannar há brött fjöll, slétta jökulsanda og allt
þar á milli. Andstæður landsins endurspeglast ekki síst í litskrúði þess en hvert svæði þjóðgarðsins á
sína einkennisliti. Litirnir birtast í mismunandi mynd og lögun sem aðgreina svæðin; svartir sandar, gráir
klettar, brúnar jökulár, grænn mosi og skógur, rautt gjall og hveraleir, litskrúðugt ljósgrýti, hvítur jökull
og blár himinn.
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Loftlagsbreytingar
Vatnajökull bregst hratt við áhrifum hlýnandi loftslags. Áhrif loftslagsbreytinga má sjá á svæðinu öllu
en þau eru mismikil í tíma og rúmi. Jökullinn þynnist, farg hans minnkar og landið undir rís. Fargléttingin
er talin geta aukið virkni eldstöðva undir jöklinum en jökulhlaup verða að jafnaði minni. Skriðjöklar
hörfa hratt og á sama tíma eykst afrennsli, jökullón stækka og breytast í stöðuvötn, ár breyta um farveg
og brýr standa eftir á þurru landi. Nýtt land lítur dagsins ljós og landnám lífs hefst á jökulskerjum,
jökulaurum og jökulsöndum. Framundan gætu orðið hröðustu breytingar á umhverfi sem orðið hafa
frá því að land byggðist. Ef fram heldur sem horfir verður Vatnajökull að mestu horfinn fyrir lok næstu
aldar; aðeins verða eftir smájöklar á hæstu fjallatindum. Áhrifa breytinganna mun ekki aðeins gæta á
náttúrufar heldur einnig landnýtingu, samgöngur og vatnsaflsvirkjanir. Umhverfi Vatnajökulsþjóðgarðs
býður upp á einstakt tækifæri til að auka vitund gesta um áhrif og afleiðingar loftslagsbreytinga á
náttúru og samfélag.

Sambúð manns og náttúru og gagnkvæm áhrif þeirra
Nálægð íbúa við náttúru Vatnajökulsþjóðgarðs er mismikil eftir svæðum og þessi munur endurspeglast
í menningu og sýn fólksins á sambúð lands og þjóðar. Búseta og landnýting hefur mótað náttúru svæða
og landið ber víða merki langvarandi sauðfjárbeitar. Menningarlandslag og fornar ferðaleiðir yfir öræfi,
óbrúaðar ár og jökla setja einnig mark sitt á landið. Þá hefur breytt landnotkun og vaxandi
ferðamennska ekki aðeins áhrif á náttúru og umhverfi heldur einnig á daglegt líf fólks og menningu.

Gildi óbyggðra víðerna og auðna
Í Vatnajökulsþjóðgarði eru víðáttumikil óbyggð landsvæði og auðnir. Þau eru hluti af helstu víðernum
Íslands en víðerni eru auðlind sem á undir högg að sækja, ekki eingöngu á Íslandi heldur um heim allan.
Gildi óbyggðra víðerna fyrir núverandi og komandi kynslóðir er ótvírætt; í auðninni er hægt að upplifa
náttúru í nær óspilltu umhverfi, þar gefst tækifæri til einveru og þar getur maðurinn reynt á eigin
hæfileika og kunnáttu fjarri nútímaþægindum. Þá eru víðerni einnig mikilvæg lífríkinu og þróun þess
utan áhrifasvæðis mannsins.

Þjóðgarður, náttúruvernd og umgengni við náttúruna
Markmið Vatnajökulsþjóðgarðs er að vernda einstaka náttúru og sögu þjóðgarðsins, gefa almenningi
kost á að njóta útiveru og samvista í stórbrotnu umhverfi og um leið styrkja byggð í nágrenni hans.
Áhersla á tilvist þjóðgarðsins, aukna vitund og virðingu fyrir náttúrunni, bætta umgengni og sjálfbæra
þróun verður leiðarstefið í fræðslu til gesta. Með því mun Vatnajökulsþjóðgarður leitast við að leggja
sitt af mörkum til að vernda sameiginlega arfleifð Íslendinga, náttúru og sögu.

Upplifun og öryggi ferðamanna
Fjölbreytt landsvæði Vatnajökulsþjóðgarðs bjóða upp á einstaka möguleika til útivistar, upplifunar og
innblásturs. Með góðri miðlun upplýsinga um aðstæður og öryggi og fræðslu um náttúru og sögu
þjóðgarðsins má skapa varanleg og áhrifarík tengsl milli gesta og verðmæta hans.
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Viðfangsefni fræðslusvæða

1. Jökulsárgljúfur
Jökulsá á Fjöllum frá upptökum til ósa; vatnasvið, eðli og áhrif
Jökulsá á Fjöllum er skapanorn Jökulsárgljúfra. Í árþúsundir hefur áin grafið gljúfrin, dyggilega studd af
hamfarahlaupum úr Vatnajökli. Vatnasvið Jökulsár á Fjöllum er það stærsta á landinu og nánast
ósnortið af umsvifum mannsins. Á svæðinu gefst einstakt tækifæri til að öðlast skilning á eðli jökuláa
og áhrifum þeirra á landmótun og lífríki lands og sjávar. Óvíða er hægt að upplifa krafta jökuláa eins
sterkt og í námunda við Jökulsá á Fjöllum.

Fossar Jökulsár á Fjöllum
Ísland er ungt land í jarðfræðilegum skilningi. Einkenni þessa unga lands eru meðal annars margir fossar
sem enn hafa ekki náð að afmá stalla í farvegi sínum. Í Jökulsá á Fjöllum er einstök og heillandi fossaröð
en fossarnir breytast smám saman, eða jafnvel hverfa, eins og fossum er eðlislægt að gera. Á svæðinu
gefst ekki aðeins tækifæri til að upplifa einstaka krafta fossanna heldur einnig að fræðast um uppruna
þeirra, eðli og framtíðarhorfur.

Eldvirkni og hamfarahlaup
Jökulsárgljúfur eru mynduð af einstöku samspili elda og vatns og má víða sjá jarðmyndanir sem bera
þess vitni. Gljúfrin tengjast norðurgosbeltinu og þrír sprungusveimar, kenndir við Kröflu, Fremrináma
og Öskju, liggja um svæðið. Á a.m.k. tveimur þeirra gaus eftir ísöld og víða í Gljúfrum má sjá ummerki
þeirrar eldvirkni. Gríðarstór og kraftmikil hamfarahlaup með upptök undir Vatnajökli komu í Jökulsá á
Fjöllum, síðast fyrir um 2000 árum, grófu út Jökulsárgljúfur og Ásbyrgi og breyttu varanlega því
landslagi sem eldarnir höfðu áður mótað. Hlaupin voru með þeim stærstu sem orðið hafa á jörðinni frá
síðustu ísöld og rofmáttur þeirra gríðarlegur. Fyrir tilstuðlan holunar – krafts sem splundrar bergi stuðul
fyrir stuðul – plokkaðist úr basalthrauninu í þessum miklu hlaupum. Í Jökulsárgljúfrum má sjá ummerki
þeirra krafta og aðrar jarðmyndanir sem einkenna forna farvegi hamfarahlaupa.

Fjölbreytileiki lífs og lands
Í hrikalegu landslagi Jökulsárgljúfra þrífast fjölbreytt vistkerfi. Grýtt land og gróðurlitlar auðnir einkenna
hálendisbrúnina við Dettifoss. Í Hafragili og Hólmatungum eru vatnsmiklar lindir sem vökva og næra
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umhverfið. Í Ásbyrgi og á fleiri stöðum er gróskumikill birkiskógur og víða um svæðið eru tjarnir, smáar
sem stórar. Gróðursæld og mikil tegundaauðgi í gróðri einkenna mörg svæði gljúfranna. Fuglalíf
Jökulsárgljúfra endurspeglar landslag og gróðurfar þeirra og þar verpir fjölbreyttur hópur fugla.
- Fálkinn konungur Gljúfra
Jökulsárgljúfur eru mikilvægt búsvæði og varpland fálka og hvergi á Íslandi er varp hans þéttara. Klettar
og syllur Jökulsárgljúfra ásamt vel grónu heiðalandi með gnótt af rjúpu, aðalfæðu fálkans, hafa þar
mest að segja. Jökulsárgljúfur eru ákjósanlegur staður til að sýna fálka í sínum náttúrulegu heimkynnum
án þess að skaði hljótist af og um leið veita gestum tækifæri til að öðlast innsýn í vistfræði fálkans og
tengsl hans við aðrar fuglategundir, einkum rjúpuna.

Fjölbreytileiki og andstæður
Í Jökulsárgljúfrum blasir við fjölbreytt landslag, andstæður og litir. Þar má sjá stór, hrikaleg gljúfur,
ávalar hæðir og hóla og slétt undirlendi. Gráir klettarnir, grábrún jökuláin, rauðir og svartir gjallgígarnir,
roðagyllt birta miðnætursólarinnar, grænn skógurinn og tærar lindárnar mynda bæði andstæður lita
og upplifunar. Þar kallast kraftur landmótunaraflanna á við mýkt gróðursins og kyrrð svæðisins sem
heldur utan um gesti og veitir þeim orku og hugarró.

Sambúð manns og Jökulsár á Fjöllum
Jökulsá á Fjöllum mótar ekki aðeins land og líf heldur einnig mannlíf og menningu svæðisins. Allt frá
landnámi hafa íbúar svæðisins búið með Jökulsá, lært að þekkja duttlunga hennar og nýtt landið sem
hún hefur skapað. Og enn kljást íbúar og ferðalangar við Jöklu, sköpunarkrafta hennar og
eyðileggingarmátt. Það gera þeir með óttablandinni virðingu og væntumþykju fyrir því svæði sem hún
hefur mótað. Í Jökulsárgljúfrum eru gömul heiðarbýli, fornar ferðaleiðir og aðrar minjar sem eru til
vitnis um harða lífsbaráttu fyrri alda. Þar geta gestir þjóðgarðsins ferðast aftur í tímann og kynnst
fólkinu sem bjó með björgum Jökulsár.

Landnotkun fyrr og nú
Í Jökulsárgljúfrum var stundaður búskapur allt frá landnámi til loka tuttugustu aldar. Skógur var
höggvinn til húsagerðar, eldiviðar og kolagerðar. Úthagar voru beittir, engjar slegnar og þegar tæknin
ruddi sér til rúms var land rutt til túnræktunar. Skógrækt ríkisins eignaðist Ásbyrgi um 1930 og friðun
birkiskógarins í byrginu hófst. Um miðja tuttugustu öld var hafist handa við að planta þar erlendum
trjátegundum og samhliða endurnýjun birkisins uxu upp barrlundir í byrginu. Landnotkun fyrri tíma,
skógarhögg, búfjárbeit og skógrækt, ásamt landgræðslu síðari ára setur mark sitt á gróðurfar svæðisins
og hefur áhrif á framvindu gróðurs
Um 1900 komu fram fyrstu hugmyndir um virkjun Jökulsár á Fjöllum við Dettifoss. Landakaup í þeim
tilgangi urðu síðar til þess að land meðfram Jökulsá á Fjöllum var friðað og þjóðgarðurinn
Jökulsárgljúfur stofnaður. Í dag mótast landnotkun svæðisins fyrst og fremst af útivist og ferðamennsku
þess fjölda gesta sem sækir svæðið heim.

Jökulsárgljúfur í sögum, ljóðum og listum
Jökulsárgljúfur og Ásbyrgi eru stór hluti af menningarsögu svæðisins. Þegar gestir komu í heimsókn var
iðulega farið með þá í Ásbyrgi til að sýna þeim stolt svæðisins. Í Ásbyrgi komu íbúar saman og héldu
hina árlegu Ásbyrgishátíð þar sem keppt var í íþróttum, sungið og dansað. Ljóðskáld, listamenn,
náttúruskoðarar og athafnamenn tengdust svæðinu sterkum böndum, ortu um það ljóð, máluðu
myndir, lýstu náttúru þess eða höfðu uppi háleitar hugmyndir um nýtingu þess. Gamlar sögur,
ferðasögur, þjóðsögur, örnefni og gamlar myndir gæða svæðið lífi og eru stór hluti af menningarsögu
svæðisins.
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2. Ódáðahraun og Krepputunga
Fjölbreyttar eldstöðvar og nýmyndun landslags
Óvíða á landinu er jarðsaga Íslands og stöðug mótun landsins eins áþreifanleg og á hálendinu norðan
Vatnajökuls. Jarðfræðileg fjölbreytni svæðisins er mikil og fjölbreytni eldstöðva á heimsmælikvarða.
Hvert sem litið er sjást eldfjöll, eldgígar, móbergshryggir og -stapar, hraundyngjur, eldbrunnin hraun,
sandar eða vikur. Hér gefst gestum þjóðgarðsins einstakt tækifæri að komast í návígi við fjölbreyttar
jarðmyndanir og fá lifandi kennslu í jarðfræði.

Rannsóknir jarðvísindamanna
Nálægðin við margar megineldstöðvar og fjölbreytt eldfjallalandslag gerir hálendið norðan Vatnajökuls
tilvalið til jarðfræðirannsókna og hefur svæðið löngum laðað að vísindamenn. Þar má rekja sögu
jarðvísinda á Íslandi og þar gefst einstakt tækifæri til að miðla rannsóknum jarðvísindamanna til lærðra
jafnt sem leikinna.
Eldgosið mikla í Öskju 1875 varð kveikjan að fyrstu ferðum og landkönnun vísindamanna inn í
Dyngjufjöll og á fyrri hluta 20. aldar beindist áhugi þeirra einnig að Vatnajökli og skriðjöklum hans. Í
þessum ferðum nutu þeir gjarnan fylgdar heimamanna úr Mývatnssveit og Möðrudal. Dyngjufjöll urðu
síðar vettvangur geimfara þegar þeir notuðu svæðið til æfinga og undirbúnings tunglferða á sjöunda
áratug síðustu aldar. Í dag bera menn landslag og jarðfræði svæðisins og landnám lífs á nýrunnu hrauni
saman við aðstæður á Mars og Tunglinu og nýta þann samanburð í þágu geimvísinda.

Samspil eldvirkni og jökuls
Eitt öflugasta háhitasvæði landsins er að finna í Kverkfjöllum, umlukið jöklum í um 1600 –1700 metra
hæð. Þar má fylgjast með stöðugri baráttu elda og ísa í jöklinum, upplifa einstakar andstæður
jarðhitasvæðisins í Hveradal og sjá hvernig jarðhitavatn í ánni Volgu mótar íshelli í jaðri jökulsins. Undir
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niðri búa þó enn meiri kraftar þar sem bræðsluvatn safnast fyrir í lítil lón sem geta tæmst skyndilega
og skapað hættu.
Nokkru vestar í jöklinum er ein stærsta og virkasta eldstöð Íslands, Bárðarbunga, en eldgos í Bárðarbungu geta valdið gríðarlegum jökulhlaupum í Jökulsá á Fjöllum og fleiri stórám sem renna frá jöklinum.

Jökulsá á Fjöllum
Upptök Jökulsár á Fjöllum eru í Dyngjujökli en stærsta einstaka kvíslin á upptök sín inni í kverkinni við
austanverðan jökulinn. Skammt sunnan Herðubreiðarlinda sameinast hún ánni Kreppu sem kemur úr
Brúarjökli. Þetta ósnortna vatnsfall flæmist fyrst um svartan jökulsandinn framan jökulsins áður en það
finnur sér farveg norður eða seytlar niður í gljúpan sandinn. Norðan Kverkfjalla má sjá stórbrotið
landslag mótað af hamfarahlaupum Jökulsár á Fjöllum en ummerkjum þeirra náttúruhamfara má fylgja
með ánni, allt frá upptökum hennar til ósa.

Norðurhálendið - þurrasta svæði Íslands
Norðurhálendið er þurrasta svæði Íslands, í úrkomuskugga af Vatnajökli. Það er virkt uppblásturssvæði
og helsta uppspretta ryks og sands á Íslandi og þó víðar væri leitað. Við ákveðnar veðuraðstæður geta
ryk- og sandstormar þaðan náð niður í byggð bæði fyrir norðan og austan. Norðan Vatnajökuls liggja
virkar sandleiðir norður yfir öræfin og herja á viðkvæman og berskjaldaðan gróðurinn, bæði á hálendi
og láglendi. Í rykinu er þó einnig áburður sem getur gagnast vistkerfum til lands og sjávar.

Lindir og gróðurvinjar
Sú litla úrkoma sem fellur norðan Vatnajökuls hripar niður í gegnum eldbrunnin og sandorpin hraun og
sprettur fram sem vatnsmiklar lindir í hraunjöðrum. Á svæðinu eru nokkur af stærstu lindasvæðum
Íslands, einstök á heimsvísu, og veita þau okkur mikilvæga vistkerfaþjónustu. Við lindasvæði
hálendisins eru gróðurvinjar með einstöku gróðurfari og dýralífi. Í uppsprettulindum og
neðanjarðarsprungum finnast ísaldarmarflær og bifdýr sem þær nærast á og í einangruðum
lindakerfum Jökulsáa hafa þróast merkileg afbrigði dvergbleikju.

Fjölbreytileiki og andstæður
Stórbrotið landslag hálendisins með jökla og tignarleg fjöll sem rísa upp af hásléttunni gerir manninn
meðvitaðan um smæð sína gagnvart náttúrunni. Andstæður svæðisins eru sterkar og áhrifamiklar.
Kraftur náttúruaflanna kallast á við kyrrð og þögn hálendisins. Eldur og ís heyja stöðuga baráttu og það
gera líka lífvana auðnir og lífríkar gróðurvinjar sem berjast um hvern vatnsdropa sem á landið fellur.

Gildi óbyggðra víðerna og auðna
Hálendið norðan Vatnajökuls er stærsta eldfjallaeyðimörk Jarðar. Víðáttumikil eldhraun þekja stóran
hluta þess og í hrauninu eru breiskjufléttur nánast eini gróðurinn. Gestir þjóðgarðsins upplifa víðáttu
og frelsi hálendisins í auðninni. Þeir sjá stórbrotið, hrikalegt og jafnvel drungalegt svæði en um leið dást
þeir að fegurð öræfanna. Gefi þeir sér tíma, finna þeir einnig hið smáa og þrautseiga líf sem þrífst og
dafnar í harðbýlli auðninni.
- Þjóðarfjall Íslendinga
Herðubreið, háfjalladrottningin, sést langt að þar sem hún rís tignarleg (1682 m) upp úr eyðimörkinni,
umlukin eldbrunnum hraunum á alla vegu. Þessi formfagri móbergsstapi er mikil uppspretta
listsköpunar og prýðir mörg listaverk. Frægust eru án efa málverk feðganna Jóns A. Stefánssonar og
Stórvals (Stefáns Jónssonar frá Möðrudal) sem máluðu fjölda mynda af Herðubreið í naívískum stíl og
gerðu hana ódauðlega í verkum sínum. Margir sækjast eftir að klífa Herðubreið en þangað upp er
aðeins ein fær leið, fyrst klifin árið 1908, og getur fjallið bæði verið varasamt og fjallgangan erfið.
Herðubreið skipar stóran sess í hugum margra enda oft nefnd þjóðarfjall Íslendinga.
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Áhrif eldgosa hálendisins á náttúru, mannlíf og byggð
Áhrifa eldgosa norðurhálendisins gætir bæði á land og fólk. Gosefni úr eldgosum á svæðinu berast
langar leiðir með tilheyrandi öskufalli og loftmengun. Við gosið í Öskju 1875 barst vikur og aska langan
veg, gróður eyddist og byggðir á Jökuldalsheiði og víðar lögðust í eyði. Þessar náttúruhamfarir voru
meðal annars hvatinn að fólksflutningum Íslendinga til Vesturheims. Eldgosið í Holuhrauni 2014-2015
minnti á ógnarmátt eldgosa og sendi frá sér miklar eiturgufur sem rýrðu verulega loftgæði í byggð allt
í kringum jökulinn.

Norðurhálendið – afskekkt og dulúðugt
Norðurhálendið er afskekkt og óaðgengilegt og ferðalög þangað tímafrek. Löngum forðaðist fólk
svæðið, enda höfðu fáir þangað nokkuð að sækja nema sauðfjárleitarmenn og þeir sem þurftu að
ferðast á milli landshluta. Samgöngur voru erfiðar og ekki á allra valdi að leggja leið sína inn á hálendið,
hvað þá að dvelja þar um lengri eða skemmri tíma. Yfir svæðinu liggur dulúð óbyggðanna og skal engan
undra að sögur af útlögum, draugum, tröllum og öðrum kynjaverum hafi áður fyrr fengið byr undir
báða vængi. Svæðið er enn fá- og seinfarið og sú staðreynd eykur enn frekar á upplifun gesta af því.
- Útilegumenn í Ódáðahrauni
Víst er talið að Fjalla-Eyvindur hafi dvalið einn vetur í Herðubreiðarlindum. Eins er líklegt að í kjölfarið
hafi hann í um áratug haldið til á hálendinu norðan Vatnajökuls ásamt Höllu konu sinni, að öllum
líkindum í Hvannalindum. Saga Eyvindar og Höllu hefur lengi verið Íslendingum hugleikin og hafa orðið
til flökkusögur um þau skötuhjú sem blandast hafa heimildum. Og þó að sumir líti á þau sem ótínda
sauðaþjófa má halda til haga hve úrræðagóð og dugmikil þau hafa verið og hve langt
sjálfsbjargarviðleitni og þráin eftir sjálfstæði getur fleytt fólki í nánast ómögulegum aðstæðum.

Þjóðleiðir og landkönnuðir
Fornar þjóðleiðir og gamlar ferðasögur benda til þess að menn hafi lagt leið sína upp á hálendið í
landaleit og í ferðum milli byggðarlaga. Fjárleitarmaðurinn Fjalla-Bensi varð að þjóðsagnapersónu í bók
Gunnars Gunnarssonar Aðventu en vetur eftir vetur fór hann einn síns liðs fram á öræfin að leita týndra
sauða. Norðurhálendið kemur síðar við sögu fjalla- og jöklaferða á Íslandi á 20. öldinni og voru
Gæsavötn þá bækistöð jöklafara.
Landkönnun í seinni tíð og fram undir miðbik 20. aldar tengist einna helst vísindarannsóknum. Þar má
fyrst nefna ferðir Þorvaldar Thoroddsens og Williams L. Watts sem kom í Öskju skömmu eftir umbrotin
árið 1875. Fræg er örlagarík ferð jarðfræðingsins Walthers von Knebel sem fórst ásamt listmálaranum
Max Rudloff í Öskjuvatni árið 1907. Einnig þekkja margir heillandi ferðalýsingu Inu von Grumbkow sem
lagði leið sína yfir hálendið og í Öskju árið 1908 í leit að sannleikanum um örlög unnusta síns, von
Knebels.
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3. Snæfellsöræfi
Jarðfræði Snæfells
Snæfell er forn megineldstöð við norðausturjaðar Vatnajökuls. Það rís um þúsund metra yfir hásléttuna
og er hæsta fjall landsins utan jökla, 1833 m y.s. Deilt er um hvenær þar gaus síðast og hvort fjallið sé
virk eldstöð eða útkulnuð. Snæfell og hnjúkarnir umhverfis það tilheyra sérstöku hliðargosbelti hvar
Snæfell trónir á norðausturenda gosbeltisins en eldstöðin Öræfajökull í suðvestri. Jarðlögin sem mynda
Snæfell hlóðust upp á jökulhefluðum blágrýtisgrunninum við síendurtekin gos síðastliðin 400 þúsund
ár, en gosin urðu oftast undir ísaldarjöklinum. Móberg og ljósgrýti eru ríkjandi bergtegundir í fjallinu.
Efst í Snæfelli er hveljökull og niður frá honum ganga nokkrir skriðjöklar sem nú fara ört minnkandi.

- Fjallið í fólkinu
Snæfell skipar sérstakan sess meðal íbúa í nágrenni fjallsins og annarra sem kynnst hafa óumdeilanlegri
tign og kynngikrafti þessa volduga risa. Í hugum heimamanna er það einstakt enda stendur það voldugt
og vakir yfir byggðinni. Snjóalög Snæfells og útsýnið á það hafa sennilega verið umræðuefni inni á
heimilum frá örófi alda, það hefur veitt mörgum listamönnum innblástur og ýmsir hafa skynjað og lýst
dulúð og anda fjallsins.
Land mótað af jöklum og jökulám
Skriðjöklar og jökulár móta hásléttu Snæfellsöræfa. Stærsti skriðjökull Vatnajökuls og mesti
framhlaupsjökull heims, Brúarjökull, markar suðurbrún Snæfellsöræfa. Framan skriðjöklanna gefur að
líta einstök landform mótuð í gríðarlegum framhlaupum þeirra; töðuhrauka, malarása og jökulkembur.
Við jökulsporð Eyjabakkajökuls eru Eyjabakkar, myndaðir af árþúsunda framburði Jökulsár í Fljótsdal.
Hratt hop jöklanna veldur stöðugum landbreytingum, nýtt land lítur dagsins ljós og eldri landform
breytast.
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Samfelld gróðurþekja, votlendi og mikilvæg búsvæði
Gróðurfar Snæfellsöræfa er ríkulegt og fjölbreytt í samanburði við önnur svæði hálendisins. Samfelld
gróðurþekja teygir sig frá Héraðsflóa og inn að jökli og er slík samfella gróðurs milli sjávar og jökuls nær
einstök á landsvísu. Nær jökli mótast gróðurfarið af framhlaupi og hopi skriðjöklanna og í skjólsælum
töðuhraukum er fjölbreyttur gróður. Þá er víðáttumikið og afar viðkvæmt votlendi Eyjabakka jafnframt
alþjóðlega mikilvægt votlendissvæði fyrir fugla og á votlendisskrá Ramsarsamningsins. Hin ríkulega
gróðurþekja Snæfellsöræfa er undirstaða fjölskrúðugs dýralífs, en fjöldi fugla, hreindýr, refir, sauðfé og
skordýr nýta svæðið til búsetu.

-

Griðland hreindýra
Hreindýr voru ekki á Íslandi fyrr en þau voru flutt hingað á ofanverðri 18. öld. Vegna samfelldrar
gróðurþekju og fjölbreytts hálendisgróðurs eru Snæfellsöræfi mikilvægt búsvæði hreindýra. Langt inni
á öræfum Austurlands þrifust dýrin á meðan þau hurfu af öðrum stöðum á Íslandi á fyrri hluta 20. aldar.
Árið 1975 var stofnað friðland hreindýra í Kringilsárrana. Á Snæfellsöræfum gefst því einstakt tækifæri
til að segja sögu hreindýra á Íslandi og gefa gestum innsýn í vistfræði dýranna sem nýta svæðið sem
burðar- og beitarsvæði.
- Heiðagæs, einkennisfugl Snæfellsöræfa
Gróðurrík, votlend öræfin eru mikilvæg varpsvæði heiðagæsa en þessi einkennisfugl svæðisins er víða
áberandi, einkum við vötn og tjarnir. Stöðug fjölgun heiðagæsa setur mark sitt á gróðurfarið, einkum
hina vel grónu töðuhrauka sem eru víða rótbitnir. Í júlí má sjá stóra hópa ófleygra heiðagæsa fella
flugfjaðrir sínar, einkum við Eyjabakka, sem hýstu til skamms tíma heimsins stærsta fellihóp heiðagæsa.

Virkjanir, óbyggðir og víðerni
Öræfin norðaustan jökuls, kennd við Lón, Snæfell og Brú ásamt Hraunum, Jökuldals- og Fljótsdalsheiði,
voru áður mikil og samfelld víðerni. Lengst af fóru fáir þar um fyrir utan smala og veiðimenn.
Virkjunarframkvæmdir með uppbyggðum vegum, uppistöðulónum, stíflum og öðrum mannvirkjum
hafa skert víðernin og hefur Snæfell, útvörður hálendisins í austri, rammast inn af þeim framkvæmdum.
Óhætt er að segja að Snæfellsöræfi séu hvorki ósnortin eða óaðgengileg lengur, en þau geyma enn
mikla náttúrufegurð, auðugt dýralíf og gróður, kyrrð og víðáttu.

Náttúra og nýting
Saga auðlindanýtingar er löng á öræfunum norðaustan jökuls og hefur hún mótað náttúru, efnahag,
menningu og samfélag svæðisins.
Byggðin í Hrafnkelsdal og Fljótsdal var fyrr sem nú fjarri kaupstað og setti nábýlið við öræfin mark sitt
á líf fólks. Bændur nýttu landið til sauðfjárbeitar og lengst af voru gangnamenn þar einu árlegu
gestirnir. Í inndölum Fljótsdals var heyjað uppi á fjalli þar sem lítið flatlendi fannst í bröttum hlíðum. Þá
var farið á grasafjall og einnig er talið að menn hafi rekið gæsir í sárum í réttir til slátrunar á Eyjabökkum.
Snæfellsöræfi eru nú vinsælt svæði til veiða á hreindýrum, gæsum og rjúpum.
Jökulvatnið er nýtt til framleiðslu á raforku og stærsta virkjun Íslands liggur við jaðar þjóðgarðsins. Við
virkjunarframkvæmdirnar var rennsli jökuláa breytt og mestu árgljúfur Íslands ásamt fornum
jökulmenjum hurfu undir vatn. Gróðurvinjar fóru einnig undir uppistöðulón og önnur mannvirki, ekki
síst í Kringilsárrana þar sem hluti af búsvæði hreindýra og heiðagæsa tapaðist. Starfsemi
Vatnajökulsþjóðgarðs og bætt aðgengi að Snæfellsöræfunum gerir gestum hægara um vik að ferðast
og njóta útivistar, náttúru og sögu svæðisins.

Samgöngur og þjóðleiðir
Um Vatnajökul og öræfin norðaustan hans lágu torfærar ferðaleiðir milli byggðarlaga. Margar leiðir
voru milli dala en einnig var farið niður á Suðurfirði og í Lón til suðausturstrandarinnar. Þegar leiðir yfir
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jökulinn lokuðust á 17. öld nýttu Norðlendingar þessa leið til að ferðast til sjóróðra í A-Skaftafellssýslu
en áður ferðuðust menn yfir jökul til að komast í ver og ítök sunnan jökuls. Í dag liggja ýmsar leiðir um
öræfin, fornar sem nýjar, sem gestir nýta sér með margvíslegum hætti.

Fornar sagnir og þjóðsögur
Snæfellsöræfi og Fljótsdalsheiði eru hluti af sögusviði Hrafnkels sögu Freysgoða sem er ein
Íslendingasagnanna og er söguskilti með fróðleik um söguna að finna á nokkrum stöðum á
Fljótsdalsheiði. Margar aðrar gamlar sögur tengjast svæðinu og gæða það lífi. Sögurnar segja meðal
annars frá vígum bænda, byggðum útilegumanna og þjófum og víða eru örnefni til vitnis um atburði
þeim tengdum, t.d. Þjófadalir, Þjófahnjúkar og Þjófabæli.
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4. Lónsöræfi
Gamall berggrunnur og kulnaðar megineldstöðvar
Lónsöræfi eru hálend, mikið rofin og rist djúpum dölum, með sýnilegum djúpbergsinnskotum og
jarðhitaummyndunum. Þau geyma leifar margra fornra megineldstöðva og einnig útkulnuð
jarðhitasvæði, mislæg berglög og ungar jökulmyndanir.

Fjölbreytileiki og andstæður
Jarðsaga Lónsöræfa hefur mótað einstaka litadýrð svæðisins. Ljósfölar ljósgrýtisskriður, dökkir
basaltgangar og fölgrænar leirsteindir leitast við að fanga athygli augans, ásamt kolmórauðri jökulá,
fannhvítri jökulbreiðu Vatnajökuls, grænum gróðurteigum og ljósgrænum mosa. Andstæður í landslagi
mæta gestum við hvert fótspor, hrikaleg gljúfur og gróðursæll hvammur, kraftmikil jökulá og ferskvatn
sem seytlar niður skriðu, fíngert set í framburði jökulár og hvassar flögur ljósgrýtis, fjallatindar,
jökulhvel og grónar grundir. Andstæður í rofi Jökulsár í Lóni annars vegar og dragárinnar sem kennd er
við Víðidal hins vegar eru einnig greinilegar.

Gildi óbyggðra víðerna og auðna
Þrátt fyrir að finna megi skilgreind víðerni sem eru stærri að flatarmáli en Lónsöræfi, má telja að huglæg
upplifun af óbyggðum sé óvíða sterkari en á Lónsöræfum. Aðgengi að svæðinu er takmarkað frá
náttúrunnar hendi og nær ómögulegt að fara þar um nema fótgangandi. Það gefur því kost á einveru,
kyrrð og tilfinningu fyrir ósnortnu víðerni.

Heiðarbýli, einangrun og torfærar samgöngur
Um Illakamb fóru fyrrum Norðlendingar á leið í ver, Lónsbændur með ull af fé sem rúið var efra og um
skeið lestir Víðdælinga á leið með innlegg í kaupstað á Papósi. Víðidalur á sér stutta sögu mannvistar á
19. öld þegar búseta var í dalnum á þremur aðskildum tímabilum. Vistin einkenndist af einangrun og
harðbýli. Dalurinn var grösugur en snjóþyngsli gerðu samgöngur erfiðar og ferðir því strjálar.
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5. Skaftafell, Breiðamerkursandur og Hornafjarðarjöklar
Jökulmótað landslag og berg úr iðrum jarðar
Þegar síðasta kuldaskeiði ísaldar lauk hafði ísaldarjökullinn sorfið ofan af berglagastaflanum og skilið
eftir sig stórbrotið alpalandslag þar sem nú er suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs; há fjöll, brattar
fjallshlíðar, dali, firði og ála. Þar sem jökulrofið náði niður að rótum megineldstöðva má sjá gabbró í
gömlum kvikuþróm en á svæðinu má einnig finna glópagull og sjá litrík ljósgrýtissvæði sem bera
gömlum megineldstöðvum vitni.

Hæsta eldfjall Íslands – Öræfajökull
Eldkeilan Öræfajökull gnæfir yfir Öræfum og Breiðamerkursandi. Í toppi fjallsins er askja og á barmi
hennar Hvannadalshnjúkur, 2110 metra hár og hæsti tindur Íslands. Jökulskjöldur Öræfajökuls teygir
sig frá hæstu tindum niður í um 1.100 metra hæð yfir sjávarmál. Frá honum fellur einnig fjöldi brattra
skriðjökla niður á láglendið umhverfis fjallið og hafa þeir mótað skarpar eggjar, tinda og djúpa dali í
hlíðar þess.
Öræfajökull er virk eldstöð og þar hafa orðið tvö gos á sögulegum tíma. Árið 1362 varð sprengigos í
jöklinum og er það að líkindum eitt mannskæðasta eldgos Íslandssögunnar. Gjóskuhlaup féll niður
hlíðar fjallsins, drap allt kvikt sem á vegi þess var og eyðilagði byggingar og ræktarlönd. Byggð lagðist
af í um fjóra áratugi og breyttist nafn hennar úr Héraði eða Litla-Héraði í Öræfi. Seinna gosið varð árið
1727. Það var mun minna en fyrra gosið og olli ekki miklu manntjóni en bæði tjóni á eignum og
búpeningi.

Stærsti virki jökulsandur Jarðar
Skeiðarársandur er álitinn stærsti virki jökulsandur Jarðar. Í þúsundir ára hafa jökulár flæmst um
sandinn og byggt hann upp með framburði sínum. Til þess fengu þær dyggilega aðstoð hamfarahlaupa
í kjölfar eldsumbrota í Vatnajökli og jökulhlaupa úr Grímsvötnum. Vegna hops Skeiðarárjökuls og
lónamyndunar framan hans er framburður ánna nú minni en áður og árnar hafa fundið sér stöðugri
farveg.
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Landmótun jökuls
Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er lifandi kennslustofa í jöklafræði. Nálægð Vatnajökuls og gott
aðgengi að skriðjöklum hans, jökullónum, jökulám og fjölbreyttum jökulmenjum gera gestum kleift að
kynnast jöklum, eðli þeirra og áhrifum á land og líf frá fyrstu hendi.

Jöklarannsóknir og rannsóknaleiðangrar
Mikil nálægð og gott aðgengi að Vatnajökli gerir suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs ákjósanlegt til
jöklarannsókna. Sveinn Pálsson var á meðal þeirra fyrstu sem rannsökuðu jökla og eðli þeirra, m.a.
skriðjökla Öræfajökuls, og skrif hans hefðu eflaust valdið straumhvörfum í vísindaheiminum hefðu þau
komið fyrir sjónir fræðimanna erlendis. Í upphafi 20. aldar fylgdu fleiri í kjölfarið en kaflaskil urðu með
rannsóknarleiðangri Hans Ahlmann á Vatnajökul 1936. Honum til aðstoðar voru m.a. Jón Eyþórsson og
Sigurður Þórarinsson sem báðir áttu eftir að leggja mikið af mörkum til alþjóðlegrar þekkingar á jöklum.
Fór leiðangur þessi bæði um Hoffellsjökul og Heinabergsjökul og nutu leiðangursmenn mikillar
aðstoðar og þekkingar heimamanna. Á svæðinu gefst gott tækifæri til að miðla rannsóknum og
þekkingu vísindamanna á jöklunum til gesta þjóðgarðsins.

Loftslagsbreytingar
Breytingar á jöklum vegna hlýnandi loftslags og afleiðingar þeirra á land eru óvíða eins miklar, hraðar
og áþreifanlegar og við sunnanverðan Vatnajökul. Jökullinn þynnist, skriðjöklar hörfa, land rís, jökulsker
myndast, afrennsli eykst, jökullón stækka, ár breyta um farveg, brýr standa eftir á þurru landi. Nýtt
land kemur í ljós og gróður og annað líf skýtur þar rótum. Hér má sjá og upplifa allt þetta.

Lífbreytileiki
Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs einkennist af fjölbreytilegum vistkerfum og tegundaauðugu
gróðurfari. Í dölum og hlíðum eru hávaxnir birkiskógar og í gömlum birkiskógum má bæði finna
sjaldgæfar háplöntu- og fléttutegundir. Á undirlendinu framan jökulsins eru sandar, graslendi og
votlendi. Dýralíf endurspeglar gróðurfarið og fuglalíf er mjög auðugt á svæðinu. Þar verpa líka
sjaldgæfar tegundir og eru Skeiðarársandur og Breiðamerkursandur mikilvæg varpsvæði skúms,
þórshana og helsingja.

Landnám gróðurs og dýralífs
Þegar Vatnajökull hopar kemur nýtt land í ljós og breytingar verða á rennsli jökuláa. Þannig skapast
aðstæður fyrir landnám lífs á víðáttumiklum söndum og jökulurðum. Á suðursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs gefst lærðum jafnt sem leikum einstakt tækifæri til að fylgjast með náttúrulegri
gróðurframvindu, landnámi dýra og mótun nýrra vistkerfa. Í Esjufjöllum fylgjast vísindamenn með
landnámi lífs á jökulskerjum og á Skeiðarársandi, þar sem áður var gróðursnauður jökulsandur, er nú
að vaxa upp víðfeðmur birkiskógur sem mun á næstu áratugum gjörbreyta lífríki sandsins.

Flækingar – fuglar og fiðrildi
Vegna landfræðilegrar einangrunar er fugla- og fiðrildafána Íslands fátækleg. Á Suðausturlandi má þó
oft finna flækinga sem berast með ríkjandi suðaustanvindum frá Evrópu, einkum vor og haust. Fæstir
þeirra ná fótfestu en flestir gleðja augu manna. Þannig hefur í Hornafirði myndast öflugt samfélag
fuglaáhugamanna sem keppast við að skrá komur flækinga líkt og Hálfdán Björnsson á Kvískerjum í
Öræfum gerði en hann safnaði einnig fjölda fiðrilda.

Fjölbreytileiki og andstæður
Landslag svæðisins er stórbrotið og andstæður miklar. Há fjöll og tindar gnæfa yfir og þar er hæsta fjall
Íslands. Á jöklinum mætast hvítur litur nýfallins snævar, blár litur jökulíss og svartar rákir urðarrana og
öskulaga. Fjöldi skriðjökla gengur fram á svæðinu, sumir falla niður brattar hlíðar en aðrir breiða úr sér
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á láglendi. Framan við jöklana eru ýmist brattar hlíðar, grænar heiðar, mórauð jökullón eða svartir
sandar. Víða má sjá stuðlaberg en óvíða eins formfagurt og við Svartafoss í Skaftafelli.

Landnám í Öræfum
Saga mannvistar í Öræfum nær allt aftur til landnáms. Þá er talið að landnámshjónin Ingólfur Arnarson
og Hallveig Fróðadóttir hafi tekið land við Ingólfshöfða og haft þar vetursetu. Síðar nam Þorgerður, ein
fárra landnámskvenna, land í Öræfum. Sagt er að hún hafi helgað sér land með því að leiða kvígu frá
Tóftafelli skammt frá Kvíá að Jökulfelli í Skaftafelli. Þorgerður settist svo að í Sandfelli en þar varð seinna
prestssetur Öræfinga.

Jörðin Skaftafell
Jörðin Skaftafell komst snemma í sögubækurnar enda góð bújörð vegna skógarnytja og beitarskilyrða.
Snemma eftir landnám var þar líka þingstaður. Jörðin var landstór og náði land hennar frá sjó og upp á
miðjan Vatnajökul. Sívaxandi ágangur Skeiðarár eyddi ræktarlandi á sléttlendi og um miðja 19. öld
fluttu Skaftafellsbændur hús og ræktarlönd upp í hlíðar Skaftafells. Brattlendið hentaði vélvæddum
landbúnaðartækjum hins vegar illa og um miðja 20. öld var þessi kostajörð ekki lengur eins vel fallin til
búskapar og áður.

Upphaf þjóðgarðs
Öðrum fremur var það Sigurður Þórarinsson jarðfræðingur sem opnaði augu heimamanna og
stjórnvalda fyrir þeim möguleika að friðlýsa Skaftafell sem þjóðgarð. Sú varð raunin þann 15.
september 1967 og var Ragnar Stefánsson, bóndi í Hæðum í Skaftafelli, ráðinn sem þjóðgarðsvörður.
Eftir brúun Skeiðarár 1974 fór fjöldi gesta stigvaxandi enda Skaftafell rómað fyrir stórbrotið landslag,
náttúrufegurð og veðursæld, og hefur sá hróður borist víða. Þjóðgarðurinn í Skaftafelli varð hluti af
Vatnajökulsþjóðgarði þegar hann var stofnaður árið 2008.

Sambúð manns og náttúru
Nábýli við stórbrotna og fjölbreytta náttúru mótar mannlíf og menningu svæða á margvíslegan hátt. Á
suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er mikilvægt að gestir fái að kynnast einstakri sambúð íbúa við
kraftmikil og mótandi náttúruöfl svæðisins.
- Nálægðin við Vatnajökul
Nálægð íbúa við Vatnajökul er hvergi eins mikil og á suðursvæði þjóðgarðsins. Viðhorf íbúa til
samneytisins mótast af aðstæðum og menningu hverju sinni. Þar sem návígið var mikið lærðu menn
að lifa með jöklinum og takast á við hann af æðruleysi og hógværð. Ógn hans var engu að síður mikil,
ekki síst jökulánna sem eyddu búsvæðum og reyndust miklir farartálmar. Í nágrenni Hafnar voru bæir
byggðir uppi á hæðum og hólum af ótta við ágang jökulánna en bæjarþyrpingar byggðust upp í Öræfum
í kjölfar eldgosa í Öræfajökli.
- Jökulgöngur
Áður fyrr þurfti stundum að fara jökulveg til að krækja fyrir illfær vatnsföll eða ganga á jökli til að smala
afskekkt fjalllendi. Fáir gengu jökla sér til skemmtunar en það breyttist þegar fram liðu stundir. Árið
1891 klifu menn Hvannadalshnjúk í fyrsta sinn og síðan þá hafa fjölmargir tekist á við þetta hæsta fjall
Íslands. Í dag nýta gestir svæðisins margvísleg tækifæri sem bjóðast til jökla- og fjallgöngu undir öruggri
leiðsögn staðkunnugra.
- Baráttan við vötnin
Daglegt líf íbúa mótaðist af stöðugri baráttu við jökulvötnin. Þeir lærðu að þekkja jökulárnar og
ferðalangar treystu á þekkingu og áræðni heimamanna (vatnamanna) og fótvissa vatnahesta þeirra til
að komast yfir þær. Smám saman voru vötnin beisluð, varnargarðar byggðir og ánum beint í farveg svo
hægt væri að leggja vegi og byggja brýr. Árið 1974 var síðasta farartálmanum á hringveginum rutt úr
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vegi með brú yfir Skeiðará. Með beislun jökulvatna hefur maðurinn mikil áhrif á land og líf en þegar
árnar hættu að flæmast um sandana tók gróðurframvindan stökk.
- Nálægð við sjóinn
Víða er stutt á milli fjalls og fjöru og nábýli íbúa við sjóinn mikið. Þrátt fyrir hafnleysi var útræði stundað
frá sendinni strandlengjunni í Suðursveit og á Mýrum. Höfn í Hornafirði byggðist sem verslunarstaður
og þaðan er stunduð mikil sjósókn. Skip fluttu vörur sjóleiðina milli staða þegar óbrúaðar ár hömluðu
för. Selveiðar, fuglanytjar, rekaviður og einstaka skipstrand færðu einangruðum sveitum björg í bú og
allt var nýtt sem til féll.
- Erfiðar samgöngur
Skriðjöklar Vatnajökuls, síbreytilegar jökulár og hafnleysa torvelduðu ferðalög manna til og frá
Öræfum. Þó að þjóðbraut þeirra sem fóru milli Austurlands og Suðurlands lægi í gegnum sveitina
neyddust ferðalangar til að berjast yfir jökulár eða sneiða hjá þeim á jökli. Heimamenn í Öræfum voru
þá oft í hlutverki leiðsögumanna; þeir höfðu mann fram af manni lært á árnar og jöklana og fóru af
öryggi þar um. Þannig er athyglisvert að engin þekkt dæmi eru um að nokkur maður hafi látið lífið í
Skeiðará á meðan hún var og hét. Bylting varð í samgöngum árið 1948 þegar farið var að lenda
flugvélum á Fagurhólsmýri. Jökulsá á Breiðamerkursandi var síðan brúuð 1965 og hringtenging á landi
komst á þegar Skeiðará var brúuð 1974. En fyrir þann tíma létu Öræfingar skort á
samgöngumannvirkjum ekki aftra sér og voru duglegir að bjarga sér, þökk sé hugviti og smíðakunnáttu.
Og þó að margur nútímamaðurinn telji að sveitin hafi verið einangruð á þessum tíma þá litu
heimamenn alls ekki á það sem svo. Vísindamenn, fræðimenn og ferðamenn voru tíðir gestir í sveitinni
og dvöldu þar í lengri eða skemmri tíma við rannsóknir og sér til ánægju.
- Birkiskógar og skógarnytjar
Í Skaftafelli og Hoffelli eru gamlir birkiskógar. Fram á 19. öld nytjuðu bændur skógana og stunduðu þar
skógarhögg og kolagerð. Var skógurinn nær eyddur um miðja öldina. Bæjarstaðarskógur var girtur af
og friðaður 1935 en nýttur áfram sem fræuppspretta. Fræin þykja henta vel til trjáræktar því birki
upprunnið í Bæjarstaðarskógi, Bæjarstaðarbirki, er jafnan með ljósan bol, beinvaxið og hávaxið, og
þykir af þeim sökum fallegt í samanburði við annað íslenskt birki sem er oft lágvaxið og kræklótt.
- Alþýðufræðimenn – skáld og rithöfundar
Á Kvískerjum í Öræfum ólst upp stór systkinahópur. Mörg hver áttu systkinin það sameiginlegt að halda
dagbók um áhugamál sín en sá siður var ríkjandi í fjölskyldu þeirra. Dagbækurnar endurspegla ólík
áhugasvið systkinanna en áhugi á náttúru, sögu, samtímaatburðum og vísindum er þó áberandi hjá
þeim öllum. Skráning þeirra og söfnun er ómetanlegt framlag til vísinda og menningar samtímans.
Svæðið ól einnig af sér ýmis alþýðuskáld og rithöfunda, þar á meðal Þórberg Þórðarson frá Hala í
Suðursveit.
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6. Lakagígar, Eldgjá og Langisjór
Flekaskil og eldvirkni
Vestursvæði þjóðgarðsins liggur um stóran hluta austurgosbeltisins sem skapar jarðfræðilega sérstöðu
þess. Umbrotahrinur, tíð eldsumbrot og barátta elds og íss mótar land og líf, innan sem utan jökla.
Landslag svæðisins ber merki mikilla flæðigosa sem orðið hafa með nokkurra hundruð ára millibili á
löngum gossprungum, öllum í SV-NA stefnu. Gígaraðir myndast þegar slík gos verða utan
jökulhettunnar en móbergshryggir við gos undir jökli. Hvert sem litið er má sjá ummerki um eldvirkni
og stöðuga baráttu elds og íss.

Bergrunnur svæðisins
Berggrunnur svæðisins er að mestu móberg myndað á seinni hluta ísaldar þegar gríðarstór eldgos urðu
undir ísaldarjöklinum. Efst þar sem ísinn kældi kvikuna myndaðist móberg en neðar varð til bólstraberg
og stuðlaberg sem víða má sjá. Við lok ísaldar gekk sjórinn á land og mótaði þverhnípta sjávarhamra
og ber þar Lómagnúp hæst. Neðan hinna fornu sjávarhamra hefur nú myndast nýtt undirlendi vegna
landriss og hraungosa en ekki síður vegna framburðar vatnsfalla.

Kvik og síbreytileg náttúra
Vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs hefur breyst mikið frá landnámi. Hraunlög hlaðast hvert ofan á
annað og byggja ásamt framburði jökulánna upp undirlendi sem grær um leið og árnar gefa því frið.
Nýjar sveitir byggðust í kjölfar eldgosa og breytinga á rennsli jökuláa, aðrar hurfu undir árset og
jökulhlaup.

Móðuharðindin og umheimurinn
Skaftáreldar 1783-1784 og Móðuharðindin sem þeim fylgdu eru mestu náttúruhamfarir sem orðið hafa
á Íslandi frá því land byggðist. Frá gígunum rann víðáttumikið hraun sem eyddi byggð en verstu
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afleiðingarnar hafði „móðan“, eiturgufa og fíngerð gjóska sem barst upp í lofthjúpinn, dreifðist um allt
norðurhvel jarðar og hafði áhrif á veðurfar, uppskeru og lífsviðurværi fólks.
- Eldklerkurinn Jón Steingrímsson
Séra Jón Steingrímsson var sóknarprestur Kirkjubæjarklaustursprestakalls frá 1778 til 1791. Hann
stundaði einnig lækningar og náttúrufræðirannsóknir, og á meðan Skaftáreldar stóðu yfir skráði hann
nákvæmlega framvindu eldanna. Í Móðuharðindunum var hann andlegur leiðtogi sveitarinnar og
barðist fyrir aðstoð til sveitunga sinna frá landstjórn og kónginum. Frægastur er hann fyrir Eldmessuna
en meðan á henni stóð stöðvaðist hraunrennslið sem stefndi að Kirkjubæjarklaustri.

Sambúð manns og náttúru
Sambúð manna á suðvestursvæði þjóðgarðsins við síkvik náttúruöflin var og er erfið. Tíð jökulhlaup,
öskufall og sandfok eyða gróðri, viðkvæmur eldfjallajarðvegur blæs upp og búsetuskilyrði breytast.
Askan er þó einnig áburður á úthaga og þegar jökulár breyta um farveg grær undirlendið sem þær áður
flæmdust um og ný gróðurlendi myndast. Þegar mest á reynir sýna íbúar svæðisins oft mikið æðruleysi
og styrk enda vanir sambúð við þessa lifandi náttúru.
- Nábýli við jökulárnar
Vatnsmiklar jökulár móta land og líf svæðisins. Tíð jökulhlaup Skaftár, með upptök í Skaftárkötlum,
hafa mikil áhrif en stöðugar breytingar á aðstæðum undir jöklinum móta einnig rennsli og framburð
annarra jökuláa. Framburðurinn hleðst upp, árnar breyta oft um farveg, flæmast um landið og mynda
víðáttumikla sanda. Frá landnámi hafa íbúar verið í miklu nábýli við jökulárnar og tekist á við þær en
einnig lært að nýta þær sér í hag.
- Nýting lindavatnsins
Hluti af vatni jökulánna sígur niður í gegnum gropin hraunlög og kemur fram í tærum lindum við
hraunjaðarinn. Vatnsmagn þessara lindáa sveiflast nokkuð eftir árstíma og tíðarfari, ólíkt flestum
lindám. Íbúar Skaftárhrepps nýta þessi einstöku lindasvæði með ýmsum hætti. Þeir virkjuðu snemma
bæjarlækina en með hugviti og verkviti hófu þeir, að frumkvæði Bjarna Runólfssonar í Hólmi,
framleiðslu á túrbínum í litlar heimarafstöðvar sem notaðar voru við rafvæðingu víða um sveitir
landsins. Á vatnasvæðinu lifir óvenju stórvaxinn sjóbirtingsstofn og þangað hafa íbúar löngum sótt sér
björg í bú.

Gróðurframvinda - mosi um mosa frá mosa til mosa
Mikil úrkoma einkennir landsvæði suðvestan Vatnajökuls og er mosi hvergi á Íslandi jafn ríkjandi í
gróðurfari og þar. Á nýmynduðum landsvæðum í röku loftslagi svæðisins skapast einstakar aðstæður
fyrir lágplöntur og þar má finna víðáttumiklar breiður gamburmosa og sjaldgæfar vistgerðir með
gamburmosa í bland við breiskjufléttur í aðalhlutverki. Nær mosamottan stundum að verða það þykk
að hún hamlar landnámi annarra plöntutegunda. Þó líður aldrei langur tími, á jarðfræðilegum
tímaskala, þangað til árset, öskulag eða jafnvel hraunlag sest á gróðurþekjuna og myndar beð fyrir
annan gróður. Á svæðinu gefst einstakt tækifæri til að komast í snertingu við og fræðast um þennan
viðkvæma en jafnframt mikilvæga einkennisgróður, gamburmosana, sem í rigningu litar umhverfið
grænt en grátt í þurrki.

Landslag; form, litir og andstæður
Ólík form, litir og andstæður setja svip sinn á vestursvæði þjóðgarðsins. Áberandi NA-SV stefna
fjallgarða, brattar hlíðar móbergshryggja, úfin hraun og sléttir jökulsandar einkenna landslagið. Hvítur
jökullinn, blátt vatnið, mosagræn fjöllin, svartur vikurinn, grænn úthaginn og beljandi fljótin með
fossum og flúðum skapa einstök litbrigði og andstæður. Upplifun er ekki aðeins sjónræn heldur felst
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hún líka í því að finna fyrir hörðu hrauni og mjúku gróðurlendi, að láta kalt lindavatn leika um fæturna
og upplifa endalausa víðáttu öræfanna.

Búseta og mannvistarlandslag
Búseta og landnotkun frá landnámi mótar landslag og gróðurfar svæðisins. Inni á víðáttumiklum
heiðum eru yfirgefin heiðarbýli, gamlar hestagötur, vörðubrot og fornar menningarminjar til vitnis um
búsetu fólks, ferðalög og lífsbaráttu fyrri tíma. Stór hluti svæðisins er afréttur sauðfjárbænda. Þangað
leitar sauðkindin í heiðalöndin og eltir nýgræðinginn upp um lítt gróin fjöll og firnindi. Á þær slóðir leita
gangnamenn þegar hausta tekur og sækja búsmala sinn. Sauðfjárbeit og smalamennska orka tvímælis
á rofgjörnum eldfjallajarðvegi svæðisins, en hann er einkar viðkvæmur fyrir rofi. Hvort tveggja er þó
enn þáttur í búsetu og nytjum fólks af svæðinu líkt og verið hefur um aldir.
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7. Nýidalur, Vonarskarð og Tungnaáröræfi
Möttulstrókur, eldvirkni og jarðhiti – samspil elds og íss
Nálægð svæðisins við gosbeltið og heita reitinn yfir möttulstróknum undir Íslandi mótar jarðfræðilega
sérstöðu þess. Miðja möttulstróksins er nú talin vera undir norðvestanverðum Vatnajökli þar sem eru
tvær af stærstu og virkustu megineldstöðvum Íslands, Bárðarbunga og Grímsvötn. Eldstöðvakerfi
Bárðarbungu tengjast tvær af mestu gosreinum landsins, Veiðivatnareinin til suðvesturs og
Dyngjuhálsreinin til norðausturs, en á þeim báðum hafa orðið stórgos á sögulegum tíma.
Á svæðinu má finna og sjá fjölda stórkostlegra jarðminja sem bera þess vitni að hér liggja flekaskil við
heitan reit, að hluta hulin jökli. Þó svæðið sé langt frá byggð geta eldgos þar, með tilheyrandi öskufalli
og jökulhlaupum, haft víðtæk og varanleg áhrif á stóran hluta Íslands.

Vonarskarð
Vonarskarð, hjarta Íslands, er lítt snortin vin milli Tungnafellsjökuls og Vatnajökuls. Þar er háhitasvæði
í um 950 – 1100 metra hæð yfir sjávarmáli með óvenjulega fjölbreyttum gróðri, litskrúðugu hverasvæði
og sjaldgæfum háhitalífverum með hátt verndargildi. Þar finnst einnig ein hæsta mýri landsins í yfir 900
metra hæð yfir sjó. Landslag er óvenjulegt, stórbrotið og fjölbreytt; jöklar og há fjöll, sandsléttur og
áraurar, jökulár, bergvatnsár og volgar lindir og litfagrir hverir. Í Vonarskarði eru vatnaskil
Skjálfandafljóts og Köldukvíslar sem rennur í Tungnaá. Um sendinn öskjubotninn renna lækir að því er
virðist hlið við hlið sem síðar eiga eftir að falla til sjávar ýmist á Suður- eða Norðurlandi. Einstök náttúra
Vonarskarðs, víðerni og kyrrð lætur engan ósnortinn.

Landkönnuðir, þjóðleiðir og ferðasögur
Sprengisandur, áður nefndur Sandur eða Gásasandur, er forn ferðaleið höfðingja og biskupa milli
Norður- og Suðurlands. Árið 1933 markaði tímamót í ferðalögum um hina fornu Sprengisandsleið en
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þá var í fyrsta skipti farið yfir Sprengisand á vélknúnu farartæki. Síðar voru stærstu árnar brúaðar og
með bættu aðgengi almennings hófst nýtt tímabil hálendisferða.
Vonarskarð og Tungnaáröræfi eru með afskekktustu og torfærustu svæðum Íslands og fáir sem leggja
þangað leið sína. Í Landnámabók segir frá ferð landnámsmannsins Gnúpa-Bárðar með fólk og fénað
suður yfir Vonarskarð þar sem nú heitir Bárðargata. Fáir virðast hafa fetað í fótspor Bárðar en næst
segir af ferðum manna um Vonarskarð á 19. öld. Á 5. áratug síðustu aldar voru farnar nokkrar
könnunarferðir í Vonarskarð en bíl var fyrst ekið um skarðið árið 1950, tæpum tveimur áratugum eftir
fyrstu ökuferðina yfir Sprengisand.
- Nýidalur og Tómasarhagi
Nýidalur, sem einnig ber nafnið Jökuldalur, fannst líklega síðastur allra öræfadala. Skýringin gæti verið
sú að hann sést illa af hinni fornu Sprengisandsleið sem liggur 20 km vestar. Skammt norðan
sæluhúsanna í Nýjadal er gróðurvin sem kallast Tómasarhagi. Er hún nefnd til heiðurs Fjölnismanninum
Tómasi Sæmundssyni sem fann blettinn fyrir tilviljun þegar hann var á leið norður Sprengisand og
villtist af leið í vondu veðri. Öllum að óvörum fóru hestarnir að krafsa í snjóinn og bíta gras í þessari
eyðimörk þar sem einskis var von.

Óbyggð víðerni og auðnir
Landsvæðið er að mestu ógróin eyðimörk en þó finnast gróðurflákar og blettir sem eru ósnortnir af
umsvifum manna. Tungnaáröræfi bera nafn með rentu en landið norðan Tungnaár allt til Vonarskarðs
er eldbrunnin eyðimörk undir áhrifum frá hinu mikla eldstöðvakerfi Bárðarbungu; hraun og gígar, orpin
svörtum sandi og vikri. Stór hluti svæðisins er fáfarinn og öræfakyrrðin mikil. Þeir fáu gestir sem
heimsækja svæðið heillast af víðáttunni, auðninni og andstæðum svartra sanda, fagurgræns mosa og
hins þrautseiga háfjallagróðurs sem leynist í auðninni og teygir sig upp suður- og austurhlíðar
Tungnafellsjökuls. Hvort sem er að nóttu eða degi, sumri eða vetri verða gestir fyrir miklum hughrifum
í þessu óbyggða en jafnframt fágæta víðerni sem svæðið geymir.
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Yfirlit viðfangsefna

Lónsöræfi

Snæfellsöræfi

Ódáðahraun og Krepputunga

Jökulsárgljúfur

Vatnajökulsþjóðgarður

Svæði

Viðfangsefni

Skammstöfun

Samspil elds og íss í tíma og rúmi
Heiti reiturinn, flekaskil, gosbeltið og eldvirkni á Íslandi
Megineldstöðvar undir jökli
Jöklun og landmótun jökla
Vatnajökull, jökulárnar og vatnasvið þeirra – áhrif þeirra á land og haf í tíma og
rúmi
Sérstaða lífríkis
Kvik og síbreytileg náttúra
Fjölbreytileiki og andstæður
Loftlagsbreytingar
Sambúð manns og náttúru og gagnkvæm áhrif þeirra
Gildi óbyggðra víðerna og auðna
Þjóðgarður, náttúruvernd og umgengni við náttúruna
Upplifun og öryggi ferðamanna
Jökulsá á Fjöllum frá upptökum til ósa; vatnasvið, eðli og áhrif
Fossar Jökulsár á Fjöllum
Eldvirkni og hamfarahlaup
Fjölbreytileiki lífs of lands
Fálkinn konungur gljúfranna
Fjölbreytileiki og andstæður
Sambúð manns og Jökulsár á Fjöllum
Landnotkun fyrr og nú
Jökulsárgljúfur í sögum, ljóðum og listum
Fjölbreyttar eldstöðvar og nýmyndun landslags
Rannsóknir jarðvísindamanna
Samspil eldvirkni og jökuls
Jökulsá á Fjöllum
Norðurhálendið – þurrasta svæði Íslands
Lindir og gróðurvinjar
Fjölbreytileiki og andstæður
Gildi óbyggðra víðerna og auðna
Þjóðarfjall Íslendinga
Áhrif eldgosa hálendisins á náttúru, mannlíf og byggð
Norðurhálendið – afskekkt og dulúðugt
Útilegumenn í Ódáðahrauni
Þjóðleiðir og landkönnuðir
Jarðfræði Snæfells
Fjallið í fólkinu
Land mótað af jöklum og jökulám
Samfelld gróðurþekja, votlendi og mikilvæg búsvæði
Griðland hreindýra
Heiðagæs, einkennisfugl Snæfellsöræfa
Virkjanir, óbyggðir og víðerni
Náttúra og nýting
Samgöngur og þjóðleiðir
Fornar sagnir og þjóðsögur
Gamall berggrunnur og kulnaðar megineldstöðvar
Fjölbreytileiki og andstæður
Gildi óbyggðra víðerna og auðna
Heiðarbýli, einangrun og torfærar samgöngur

VÞ-01
VÞ-02
VÞ-03
VÞ-04
VÞ-05
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VÞ-06
VÞ-07
VÞ-08
VÞ-09
VÞ-10
VÞ-11
VÞ-12
VÞ-13
JÖ-01
JÖ-02
JÖ-03
JÖ-04
JÖ-05
JÖ-06
JÖ-07
JÖ-08
ÓK-01
ÓK-02
ÓK-03
ÓK-04
ÓK-05
ÓK-06
ÓK-07
ÓK-08
ÓK-09
ÓK-10
ÓK-11
AU-01
AU-02
AU-03

AU-04
AU-05
AU-06
AU-07
LÓ-01
LÓ-02
LÓ-03
LÓ-04

Nýidalur,
Vonarskarð og
Tungnaáröræfi

Lakagígar, Eldgjá og Langisjór

Suðursvæði

Svæði
frh.

Viðfangsefni

Skammstöfun

Jökulmótað landslag og berg úr iðrum jarðar
Hæsta eldfjall Íslands – Öræfajökull
Stærsti virki jökulsandur Jarðar
Landmótun jökuls
Jöklarannsóknir og rannsóknaleiðangrar
Loftslagsbreytingar
Lífbreytileiki
Landnám gróðurs og dýralífs
Flækingar – fuglar og fiðrildi
Fjölbreytileiki og andstæður
Landnám í Öræfum
Jörðin Skaftafell
Upphaf þjóðgarðs
Sambúð manns og náttúru
Nálægð við Vatnajökul
Jökulgöngur
Baráttan við vötnin
Nálægð við sjóinn
Erfiðar samgöngur
Birkiskógar og skógarnytjar
Alþýðufræðimenn – skáld og rithöfundar
Flekaskil og eldvirkni
Berggrunnur svæðisins
Kvik og síbreytileg náttúra
Móðuharðindin og umheimurinn
Eldklerkurinn Jón Steingrímsson
Sambúð manns og náttúru
Nábýli við jökulárnar
Nýting lindavatnsins
Gróðurframvinda – mosi um mosa frá mosa til mosa
Landslag; form, litir og andstæður
Búseta og mannvistarlandslag
Möttulstrókur, eldvirkni og jarðhiti – samspil elds og íss
Vonarskarð
Landkönnuðir, þjóðleiðir og ferðasögur
Nýidalur og Tómasarhagi
Óbyggð víðerni og auðnir

SU-01
SU-02
SU-03
SU-04
SU-05
SU-06
SU-07
SU-08
SU-09
SU-10
SU-11
SU-12
SU-13
SU-14
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LA-01
LA-02
LA-03
LA-04
LA-05

LA-06
LA-07
LA-08
NÝ-01
NÝ-02
NÝ-03
NÝ-04

Markhópar fræðslustarfs
Fjölbreyttur hópur gesta heimsækir Vatnajökulsþjóðgarð ár hvert. Við skipulag fræðslustarfs og
upplýsingamiðlunar er mikilvægt að þekkja vel gesti þjóðgarðsins, samsetningu þeirra, dreifingu um
svæðið, upplýsingaþörf og áhugasvið.
Í þessum kafla er farið yfir helstu markhópa sem skilgreindir voru við gerð fræðsluáætlunar og ýmsar
áherslur um miðlun til þeirra tíundaðar. Í kaflanum Staðan bls. 39 er hinsvegar fjallað um helstu
áfangastaði Vatnajökulsþjóðgarðs og gesti þeirra.
Markhópa má skilgreina sem þá hópa sem áhersla er á að ná til með einhverjum hætti og fræðslustarf
þarf að laga sérstaklega að. Markhópa má síðan greina betur eftir upplýsingaþörf hvers hóps.
Leiðarljós: Megináhersla verður á miðlun til allra Íslendinga, einkum í nærsamfélagi
Vatnajökulsþjóðgarðs. Engu að síður skulu allir gestir fá nauðsynlega grunnfræðslu um þjóðgarðinn
þar sem lögð er áhersla á náttúruvernd og umgengni um náttúruna, möguleika til náttúruskoðunar og
útivistar og öryggismál. Þó skal forðast að stefna ferðamönnum til skipulagðrar dagskrár á
skilgreindum víðernum, nema þegar sérstök ástæða þykir til.
Eftirfarandi hópar hafa verið skilgreindir sem mögulegir markhópar sérsniðinnar fræðslu í
Vatnajökulsþjóðgarði:

Íslendingar1
Með auknum fjölda erlendra ferðamanna til Íslands hefur hlutfall íslenskra gesta minnkað á mörgum
svæðum Vatnajökulsþjóðgarðs. Íslendingar eru mjög mikilvægur markhópur en aukin þekking,
skilningur og virðing þeirra fyrir þjóðgarðinum skilar sér aftur í formi væntumþykju og stuðnings. Í
fræðsluáætlun er lögð áhersla á að auka miðlun til allra Íslendinga með von um að þeir heimsæki
þjóðgarðinn í auknum mæli. Öll miðlun til Íslendinga mun fara fram á íslensku, hvort heldur sem er í
rituðu eða töluðu máli. Fræðslan mun ekki eingöngu fara fram á svæðinu heldur verður einnig miðlað
til þeirra sem ekki hafa möguleika á að heimsækja þjóðgarðinn.
Börn og unglingar. Ungdómurinn mun erfa landið. Góð upplifun og sterkar minningar frá heimsókn í
Vatnajökulsþjóðgarð eru líkleg til að skila sér í aukinni umhverfis- og náttúruvitund þeirra. Eitt af
meginmarkmiðum fræðsluáætlunar er að ná betur til íslenskra barna og unglinga, bæði í heimsóknum
þeirra með fjölskyldum sínum og skólum.
Fjölskyldur. Fjölskyldur hafa lengi verið tryggir gestir þjóðgarðsins, einkum í Jökulsárgljúfrum og
Skaftafelli. Til skamms tíma hafa þær verið stærsti einstaki hópur næturgesta á tjaldsvæði í Ásbyrgi og
eru þar uppistaðan í þátttöku dagskrár. Fjölskyldur eru mikilvægur markhópur og þar er umhverfi
Vatnajökulsþjóðgarðs kjörinn vettvangur til miðlunar.
Eldri borgarar. Eldri borgarar hafa margir sérstakan áhuga á sögu og menningu en einnig luma þeir oft
á þekkingu sem víða er að glatast og mikilvægt er að skrá. Á nærsvæðum Vatnajökulsþjóðgarðs eru
víða félög eldri borgara sem fara oft í kynnisferðir um héruð en hafa einnig áhuga á að fá til sín
kynningar og fræðslu.

Nærsamfélagið - heimamenn og íbúar
Til þessa hóps teljast allir þeir sem búa og starfa í nágrenni Vatnajökulsþjóðgarðs. Íbúar á nærsvæðum
þurfa að hafa tækifæri til að fræðast um þjóðgarðinn og upplifa hann sem heild sem þeir eiga hlutdeild
í. Þá þarf einnig að upplýsa um starfsemi, ákvarðanir og viðburði. Miðlun til nærsamfélagsins getur
1

Með hugtakinu Íslendingar er átt við alla íbúa landsins, óháð uppruna.
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verið á öllum tímum árs og mikilvægt er að bjóða upp á fjölbreytta dagskrá og viðburði fyrir þá sem
búa í nágrenninu og/eða koma oft í heimsókn. Vatnajökulsþjóðgarður gæti einnig boðið fyrirtækjum,
starfsmannahópum, félagasamtökum og fleiri hópum á svæðinu upp á kynningar og fræðslu, hvort sem
er á staðnum eða í heimsóknum til þeirra.

Skólar
Skólahópar eru á mismunandi skólastigum, í leik-, grunn-, framhalds- og háskóla. Þeir hópar sem nú
heimsækja Vatnajökulsþjóðgarð gera það yfirleitt sem lið í formlegri menntun sem á sér stað innan
veggja skólanna. Heimsóknir skólahópa hafa oftast verið á haustin en einnig hefur starfsfólk
Vatnajökulsþjóðgarðs farið í heimsóknir í skóla sem eru á nærsvæðum hans. Lögð verður áhersla á
samstarf við leik-, grunn- og framhaldsskóla í nágrenninu en einnig verður öðrum nemendum gert kleift
að fræðast um þjóðgarðinn, náttúru hans og sögu með leiðsögn starfsfólks. Til að geta tekið á móti
skólahópum þarf að vera góð aðstaða á starfsstöðvum en einnig tiltækt fræðsluefni sem er aðgengilegt
kennurum og nemendum fyrir og eftir heimsóknir. Útbúa þarf fræðsluefni með hliðsjón af námskrá
skólanna.
Leikskólar. Samstarf við leikskóla á nærsvæðum verður aukið með reglulegum heimsóknum.
Grunnskólar. Samstarf við grunnskóla á nærsvæðum verður aukið með reglulegum heimsóknum.
Einnig verður útbúið aðgengilegt námsefni sem tiltækt verður fyrir og eftir heimsóknir.
Framhaldsskólar. Framhaldsskólum, ekki síst á nærsvæðum, verður boðið í reglulegar heimsóknir þar
sem þeir geta tekið þátt í sérstökum verkefnum tengt námsbrautum eða einstökum fögum. Einnig
verður útbúið námsefni sem verður tiltækt fyrir og eftir heimsóknir.
Háskólar. Háskólum mun standa til boða samstarf og fræðsla um þjóðgarðinn. Lögð verður áhersla á
að koma á samstarfi við framhaldsnema um námsverkefni og rannsóknir.
Erlendir skólahópar. Hér er fyrst og fremst um að ræða framhaldsskóla og háskóla. Þeim verður boðið
upp á fræðslu og samstarf eins og kostur er.

Erlendir ferðamenn
Erlendir ferðamenn eru mjög fjölbreyttur hópur gesta sem dreifist um þjóðgarðinn með ólíkum hætti.
Samsetning þjóðerna er ólík, bæði á einstökum svæðum og árstímum. Margir erlendir ferðamenn
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stoppa stutt á hverjum stað og halda sig eingöngu við hringveginn á meðan aðrir ferðast inn á hálendið
og staldra lengur við. Áhugasvið, viðhorf og væntingar endurspegla ólíkan bakgrunn þessa hóps og það
er krefjandi verkefni að ná til allra erlendra ferðamanna með upplýsingum og fræðslu.
Vatnajökulsþjóðgarður mun kappkosta að veita erlendum ferðamönnum nauðsynlega grunnfræðslu.
Allt útgefið efni, skilti og sýningar gestastofa verða á ensku auk íslensku. Leitað verður leiða til að miðla
fræðslu í gestastofum á móðurmáli helstu gestahópa, t.d. með hljóðleiðsögn og bæklingum.
Lögð verður áhersla á samstarf við ferðaþjónustuna um upplýsingar og fræðslu til ferðamanna (einkum
aðila með starfsemi innan þjóðgarðsins, sjá næsta lið). Einnig verður samstarf við útgefendur helstu
ferðahandbóka aukið til að tryggja að ávallt séu veittar réttar upplýsingar. Fyrir utan nauðsynlega
grunnfræðslu verður lifandi fræðsla til erlendra ferðamanna fyrst og fremst einskorðuð við stuttar
gönguferðir/kynningar í nágrenni helstu gestastofa og gönguferðir við helstu áningarstaði hálendisins.
Lifandi fræðsla til erlendra gesta verður miðuð að þeim og fyrst og fremst auglýst á ensku.

Ferðaþjónustuaðilar
Til að tryggja góða umgengni ferðamanna á vegum ferðaþjónustuaðila þarf að hafa gagnvirkt
upplýsingaflæði milli Vatnajökulsþjóðgarðs og ferðaþjónustunnar. Upplýsingar um aðstæður hverju
sinni þurfa að vera uppfærðar og aðgengilegar og það er mikilvægt að ferðaþjónustuaðilar veiti
ferðamönnum sínum réttar upplýsingar og góða fræðslu um þjóðgarðinn. Vatnajökulsþjóðgarður getur
komið til móts við þann þátt með aðgengilegum og ítarlegum upplýsingum og sérstakri fræðslu til
ferðaþjónustuaðila. Áhersla er á að ferðaþjónustuaðilar með aðstöðu og sérstaka starfsemi innan
þjóðgarðs veiti viðskiptavinum sínum fræðslu um þjóðgarðinn; náttúru hans og sögu, náttúruvernd,
umgengni og öryggi.
Stór ferðaþjónustufyrirtæki sem flytja mikinn fjölda gesta til og um landið, s.s. flugfélög, rútufyrirtæki,
bílaleigur og ferjur, eru sérstakur markhópur innan ferðaþjónustunnar. Með samvinnu við þau og
sérstöku fræðsluefni til gesta þeirra mætti ná til mjög margra með nauðsynlegar grunnupplýsingar um
umgengni, utanvegaakstur og öryggi.
Upplýsingamiðstöðvar sem eru ekki á vegum Vatnajökulsþjóðgarðs eru sérstakur markhópur innan
ferðaþjónustunnar. Einkum eru það upplýsingamiðstöðvar sem taka á móti fjölda ferðamanna á leið í
Vatnajökulsþjóðgarð.

Ferðafélög
Ferðafélög, einkum þau sem reka gistiskála og tjaldsvæði innan Vatnajökulsþjóðgarðs, eru mikilvægur
markhópur og samstarfsaðili. Til að ná betur til gesta þeirra er gagnkvæmt upplýsingaflæði og fræðsla
nauðsynleg. Ferðafélögin þurfa að upplýsa um starfsemi sína og fyrirætlanir og þjóðgarðurinn þarf að
hafa uppfærðar og aðgengilegar upplýsingar um aðstæður á svæðunum hverju sinni. Með auknu
fræðslusamstarfi við ferðafélög um náttúruvernd og góða umgengni má efla náttúruvitund þessa hóps.
Landverðir geta frætt skálaverði (t.d. með ákvæði í samningum) og ferðafélögin og
Vatnajökulsþjóðgarður gætu haft samstarf um lengri fræðslugöngur á svæðunum.

Leiðsögumenn
Leiðsögumenn eru tengiliðir þjóðgarðsins við stóran hóp gesta og hafa í hendi sér hvernig upplýsingar
gestir þeirra fá. Til að tryggja gestum þeirra réttar og góðar upplýsingar þarf að ná til leiðsögumanna
með ýmsum hætti. Fræða má nemendur leiðsöguskóla með fyrirlestrum, námsefni og heimsóknum í
þjóðgarðinn og eldri leiðsögumenn má nálgast í gegnum Félag leiðsögumanna með kynningum í
Reykjavík og úti á svæðum. Einnig þurfa að vera til aðgengilegar og ítarlegar upplýsingar, sérhannaðar
fyrir leiðsögumenn. Leggja þarf sérstaka áherslu á að leiðsögumenn nýti sér þekkingu landvarða úti á
svæðum og ná þarf sérstaklega til leiðsögumanna vetrarhópa þar sem landvarða nýtur ekki við.
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Útivistarhópar - náttúruskoðun
Innan þessa markhóps eru ýmsir útivistarhópar, íslenskir sem erlendir, sem allir eiga það sammerkt að
hafa áhuga á útivist í íslenskri náttúru. Innan hans eru einnig hópar með mjög sterka náttúruvitund
og/eða sérstakan áhuga á náttúruskoðun.
Mismunandi útivistarhópa eins og göngufólk, hjólafólk, klifrara, hestamenn, jeppafólk, veiðimenn og
fleiri hópa þarf að upplýsa og fræða um ýmsa þætti er lúta að dvöl þeirra í þjóðgarðinum. Margir
íslensku hóparnir mynda hagsmunasamtök/útivistarsamtök sem mikilvægt er að vera í góðu samstarfi
við um miðlun upplýsinga og fræðslu.
Hópar sem hafa sérstakan áhuga á náttúruskoðun eru t.d. fuglaskoðarar, náttúruljósmyndarar og
áhugafólk um jarðfræði og plöntur. Fyrir þennan hóp þarf ítarefni og aðgengilegar upplýsingar um
hentuga skoðunarstaði einstakra jarðfræðifyrirbæra, fugla- og plöntutegunda. Einnig þarf starfsfólk að
vera vel að sér til að geta veitt þessum fróðleiksþyrsta markhópi, sem hefur oft sterka náttúruvitund,
ítarlegar og góðar upplýsingar.

Sjálfboðaliðar og starfsnemar
Sjálfboðaliðum og starfsnemum sem koma til starfa innan Vatnajökulsþjóðgarðs verður boðin kynning
og fræðsla. Einnig verða upplýsingar um sjálfboðastörf og starfsnám innan þjóðgarðsins aðgengilegar
á vefsvæði hans.

Listamenn
Listamenn eru bæði markhópur og samstarfsaðili. Þeir hafa tengslanet út um allan heim og geta með
vinnu sinni víða vakið áhuga og skilning á Vatnajökulsþjóðgarði og náttúrvernd. Með því að koma upp
vinnuaðstöðu fyrir listamenn á svæðinu má með margvíslegri listsköpun auðga fræðslu.

Fræðasamfélagið og vísindamenn
Til þessa markhóps heyra annars vegar vísindamenn sem stunda rannsóknir innan
Vatnajökulsþjóðgarðs og hins vegar aðilar sem hafa áhuga á að fræðast um ýmislegt innan hans,
náttúru og sögu, án þess að stunda þar rannsóknir. Fyrir þennan hóp þarf að vera til aðgengilegt efni
af meiri dýpt en margt af núverandi fræðsluefni er. Má þar nefna yfirlit yfir birtar vísindagreinar sem
byggja á rannsóknum á svæðinu og rannsókna- og vöktunaráætlun fyrir þjóðgarðinn. Upplýsingar um
tækifæri, aðstæður og leyfisveitingar til rannsókna innan Vatnajökulsþjóðgarðs þurfa að vera
vísindamönnum aðgengilegar. Þessi hópur er einnig mikilvægur samstarfsaðili á sviði fræðslu en hann
býr yfir mikilli þekkingu sem nýta má við gerð fræðsluefnis og miðlunar.

Náttúru- og umhverfisverndarsamtök
Náttúru- og umhverfisverndarsamtök eru bæði mikilvægur markhópur og samstarfsaðili. Gagnvirkt
upplýsingaflæði þarf að vera um verkefni og aðgerðir á sviði náttúruverndar- og umhverfismála innan
sem utan þjóðgarðs. Einnig mætti vinna með þeim að ýmsum fræðsluverkefnum.

Vísinda-, eftirlits- og stjórnsýslustofnanir
Þessum markhópi tilheyra allar þær stofnanir sem tengjast Vatnajökulsþjóðgarði, t.d. á sviði
náttúruverndar, skipulagsmála, landnotkunar, rannsókna, öryggismála og upplýsingagjafar. Í honum
eru einnig margir mikilvægir samstarfsaðilar á sviði fræðslu.

Fjölmiðlar
Fjölmiðla þarf að upplýsa um markmið og starfsemi Vatnajökulsþjóðgarðs með reglulegum
fréttatilkynningum og ýmiskonar fróðleik. Koma þarf upp tengiliðum innan helstu fjölmiðla.
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Samstarf
Öflugt og gott samstarf Vatnajökulsþjóðgarðs við einstaklinga, stofnanir, fyrirtæki og félagasamtök er
forsenda að árangursríku fræðslustarfi og miðlun upplýsinga innan hans. Nú þegar á sér stað samstarf
við ýmsa aðila um upplýsingagjöf og einstök fræðsluverkefni og ber þar helst að nefna Vini Vatnajökuls.
Vinir Vatnajökuls eru hollvinasamtök Vatnajökulsþjóðgarðs. Þau voru stofnuð árið 2009 en markmið
þeirra er að afla fjár til styrktar rannsóknum, kynningum og fræðslustarfi sem stuðlar að því að sem
flestir geti notið náttúru og sögu Vatnajökulsþjóðgarðs. Samtökin setja í forgang verkefni sem stuðla
að aukinni þekkingu almennings og alls umheimsins á þjóðgarðinum og einstakri náttúru hans, auknum
rannsóknum í honum, tengslum barna og unglinga við náttúru hans, samspili útivistar og menningar,
sjálfbærri ferðaþjónustu, samspili byggðarlaga innan þjóðgarðsins og eflingu samkenndar um
mikilvægi Vatnajökulsþjóðgarðs fyrir nærliggjandi byggðir og alla landsmenn. Frá 2010 hafa samtökin
styrkt um 120 verkefni (Vinir Vatnajökuls 2017).
Hluti þeirra verkefna sem samtökin hafa styrkt eru unnin á vegum Vatnajökulsþjóðgarðs, s.s. sýningar
í gestastofum, gestagötur, fræðslu- og upplýsingaskilti og bæklingar. Önnur verkefni ýmissa aðila geta
einnig nýst þjóðgarðinum með einum eða öðrum hætti, s.s. rannsóknir, útgáfa fræðsluefnis og fleiri
verkefni.

Tillögur að samstarfi
Á samráðsfundum sem haldnir voru við gerð fræðsluáætlunar voru tilgreindir fjölmargir aðilar sem
Vatnajökulsþjóðgarður gæti horft til sem mögulega samstarfsaðila. Í viðauka 3 má sjá lista yfir þá aðila
ásamt tillögum að samstarfsvettvangi.
Einnig komu fram tillögur að samráðsvettvangi sem þarf að skoða og útfæra til framtíðar þegar aðstaða
og tækifæri gefast. Þær voru helstar:
Fræðsluráð Vatnajökulsþjóðgarðs. Stofnað verði fræðsluráð þjóðgarðsins (fagráð á sviði fræðslu) sem
gæti samanstaðið af þverfaglegum hópi fræðimanna, fulltrúum frá yfirstjórn og starfsmönnum, fulltrúa
frá Vinum Vatnajökuls ásamt fagaðila í vísindamiðlun. Ráðið myndi koma að og veita ráðgjöf varðandi
stefnu, áætlun og einstök fræðsluverkefni.
Svæðisbundin fræðsluráð eða samráðshópar. Á hverju rekstrarsvæði verði komið á fót
svæðisbundnum samráðsvettvangi. Um væri að ræða þverfaglegan ráðgjafahóp sem hefði það að
markmiði að efla fræðslu um þjóðgarðinn og nærumhverfi hans til nærsamfélags og gesta
þjóðgarðsins. Hópurinn myndi skilgreina verkefni og afla til þeirra fjár, t.d. með vinnumótframlagi og
utanaðkomandi styrkjum. Í hverjum samráðshópi væru t.d. fulltrúar starfsmanna þjóðgarðsins, grunnog framhaldsskóla, staðbundinna rannsóknastofnana, friðlýstra svæða í nágrenni þjóðgarðsins þegar
það á við, menningarmiðstöðva og ferðaþjónustuaðila. Verkefnin væru fjölbreytt, t.d.:










Vettvangsferðir skóla og heimsóknir í skóla.
Gerð námsefnis og verkefna fyrir skóla.
Viðburðir eins og opið hús, vísindadagar, saga og menning, málþing og fleira.
Vettvangsferðir og fræðslugöngur í þjóðgarðinum.
Gerð og útgáfa kynningarefnis og ítarefnis fyrir ferðaþjónustuaðila, ferðafélög, leiðsögumenn
og upplýsingamiðstöðvar.
Kynningarferðir og upplýsingafundir fyrir starfsfólk ferðaþjónustufyrirtækja.
Kynningar fyrir ferðafélög og skálaverði.
Kynningarferðir fyrir starfsfólk þjóðgarðsins.
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Samstarf við fræðimenn og rannsóknastofnanir þarf að efla enn frekar í anda verkefnisins „Hörfandi
jöklar“ (sjá kaflann Sérstök samstarfsverkefni bls. 57.). Efla þarf gagnasöfnun og miðlun upplýsinga, t.d.
með því að koma upp aðgengilegum gagnabanka sem nýtist samstarfsaðilum. Hluti samstarfs við
fræðimenn gæti falist í fræðsluferðum vísindamanna en einnig kynningum og fræðslu til starfsmanna.

Áhersla í samstarfi
Hagur allra. Samstarfsaðilar verða að hafa gagnkvæman hag af samstarfi á sviði fræðslu. Áhersla verði
á gagnvirkt samtal, upplýsingagjöf og miðlun, samnýtingu tækni, gagnagrunna og mannafla.
Aðstaða. Mikilvægt er að geta boðið samstarfsaðilum aðstöðu í eða við þjóðgarðinn til að vinna að
fræðsluverkefnum sem tengjast honum. Aðstaðan gæti nýst starfsfólki skóla, skólahópum,
fræðimönnum, listamönnum og fleirum.
Nærumhverfi. Leggja skal áherslu á samstarf um fræðslu í nærumhverfi þjóðgarðs og virkja aðila sem
gætu notið góðs af samstarfi. Einnig er mikilvægt að nýta þá þekkingu sem er til staðar í
nærumhverfinu.
Í þriðja hluta fræðsluáætlunar, Framtíðin bls. 63, verða samstarfsaðilar einstakra verkefna tilgreindir.
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Staðan
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Áhrifaþættir og aðstæður
Margir þættir, ytri sem innri, hafa áhrif á fræðslustarf og miðlun upplýsinga í Vatnajökulsþjóðgarði. Af
ytri þáttum má helst nefna fjárveitingar til Vatnajökulsþjóðgarðs, mikla og hraða fjölgun gesta og aukna
vetrarferðamennsku, einkum sunnan jökla. Þessir ytri þættir hafa áhrif á innra starf þjóðgarðsins, þ.m.t.
fræðslustarf en fleira kemur til.

Stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs
Í stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs er fjallað um hlutverk, leiðarljós, framtíðarsýn og
helstu markmið þjóðgarðsins. Þar er meðal annars lögð áhersla á að fræðsla sé hornsteinn í starfsemi
hans og markviss miðlun upplýsinga, vönduð fræðsla og náttúrutúlkun fari þar fram
(Vatnajökulsþjóðgarður 2013).
Í köflum um landnotkun er vísað í fræðslu á nokkrum stöðum. Má þar nefna kafla um þjónustusvæði
sem skilgreinir helstu þjónustueiningar innan þjónustusvæða og á hvaða formi fræðsla geti verið innan
þeirra eininga. Einnig er í kaflanum um víðerni Vatnajökulsþjóðgarðs ákvæði í almennum skilmálum
sem segir: „Á víðernum skal öllum mannvirkjum og merkingum haldið í lágmarki; þau verði einföld,
látlaus og látin falla vel að landi. Nauðsynlegum öryggisupplýsingum verði komið til gesta. Fræðsla fari
fyrst og fremst fram á jaðarsvæðum víðerna.“
Fræðslustarf í Vatnajökulsþjóðgarði mun taka mið af þeim leiðbeiningum og skilmálum sem koma fram
í stjórnunar- og verndaráætlun.

Árstíðabundin starfsemi
Fjöldi starfsmanna er mismikill eftir árstíðum og svæðum. Sum svæði eru aðeins opin og mönnuð yfir
hásumarið en önnur eru opin allt árið, oft með lágmarksfjölda starfsfólks. Dreifing og fjöldi gesta
mótast af aðgengi svæða en erlendum ferðamönnum hefur fjölgað mjög mikið á aðgengilegustu
svæðum þjóðgarðsins, einkum haust, vetur og vor. Samsetning gesta er einnig breytileg og ólík milli
árstíða. Þessi mikli breytileiki í aðgengi, fjölda starfsfólks og fjölda og þjóðerni gesta milli árstíða mótar
allt upplýsinga- og fræðslustarf.
Fræðslutímabil sumarsins hafa fyrst og fremst tekið mið af þremur þáttum. Í fyrsta lagi sumarleyfi
Íslendinga, í öðru lagi opnun vega inn á hálendið og í þriðja lagi fjárveitingu til ráðningar
sumarstarfsmanna. Stærstur hluti dagskrár hefur því farið fram á tveggja mánaða tímabili. Það er
eðlilegur tími á þeim svæðum sem aðeins eru opin og aðgengileg yfir sumarmánuðina en á þeim
svæðum sem eru opin lengur og jafnvel allt árið væri æskilegt að viðhalda fræðsludagskrá árið um
kring.

Starfsfólk
Starfsmannaþörf og samstarf starfsmanna
Aðgengi að vel menntuðu og reynslumiklu starfsfólki er grunnurinn að uppbyggingu fræðslustarfs. Til
að halda úti góðu og áhrifaríku fræðslustarfi þarf að fjölga starfsfólki sem sinnir verkefninu allt árið um
kring. Á flestum svæðum sjá sumarlandverðir um dagskrána en fjöldi þeirra ræðst af fjárframlögum
hvers tíma. Starfsmannavelta landvarða er talsverð en þeir eru gjarnan námsmenn sem hverfa að námi
loknu í önnur föst störf. Sú þekking og reynsla sem þeir afla sér yfir sumartímann hverfur með þeim að
hausti og óvíst hvort þeir komi aftur til starfa að vori. Á fjölmennum og fjölsóttum vinnustöðum, þar
sem mikil áhersla er lögð á miðlun upplýsinga og fræðslu til gesta, þarf aukna sérhæfingu starfsmanna
með skýrt verksvið og góðar starfslýsingar.
Ráða þarf fleira heilsársstarfsfólk til að sinna fræðslu og miðlun upplýsinga en þannig næst meiri festa
og árangur við skipulag og þróun fræðslustarfsins, allt árið um kring. Verkefnin eru fjölþætt og viðamikil
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en halda þarf úti öflugu vefsvæði og virkni á samfélagsmiðlum, taka saman fræðsluefni, skipuleggja
dagskrá, þjálfa sumarstarfsfólk, taka á móti skólahópum, vinna með samstarfsaðilum, vinna að útgáfu
og skiltagerð, halda kynningar og margt fleira. Til að byrja með þarf að ráða einn fræðslufulltrúa fyrir
Vatnajökulsþjóðgarð eða tvo sem myndu skipta verkefnum og svæðum á milli sín. Til að ná betri
tengslum við nærsamfélag er til framtíðar nauðsynlegt að fræðslufulltrúi starfi á hverri meginstarfsstöð
og ætti hvert svæði að hafa einn slíkan innan fárra ára. Einnig mætti nýta betur sérþekkingu og
dýrmæta reynslu sérfræðinga og heimafólks í fræðslu, t.d. með því að bjóða upp á sveigjanlegt
starfshlutfall sem hentar aðstæðum á hverjum stað.
Nauðsynlegt er að efla enn frekar samstarf milli svæða þjóðgarðsins en það er mikilvægt að geta bæði
lært af öðrum og miðlað til annarra þegar vel gengur. Með ráðningu fræðslufulltrúa verður til nýr og
skapandi vettvangur þar sem miðla má hugmyndum og samræma efni og utanumhald.

Vinnuaðstaða og undirbúningur
Vinnuaðstaða fyrir starfsfólk er mismunandi milli svæða og hefur áhrif á alla starfsemi, þ.m.t.
fræðslustarf. Á sumum svæðum er aðstaðan góð en léleg aðstaða hamlar undirbúningi á öðrum. Í
Skaftafelli skortir t.d. góða aðstöðu þar sem er nóg næði og andrými til undirbúnings.
Halda þarf mjög vel utan um þjálfun og undirbúning sumarstarfsmanna, t.d. með sérstökum
undirbúningsdögum, vettvangsferðum, góðum leiðbeiningum og eftirfylgni. Undirbúningstími
landvarða er oft skammur þar sem lítill tími er til lesturs og miklar vegalengdir, vinnuálag, tíma- og
fjármagnsskortur hamlar því að starfsfólk kynnist starfssvæðinu vel. Landverðir undirbúa sig oftast
einir, en hvetja ætti til aukinnar hópavinnu sem skapar oft frjóan jarðveg fyrir nýjar hugmyndir.
Á svæðum þar sem haldnir eru sérstakir undirbúningsdagar fyrir staðbundin málefni gefst aðeins meira
svigrúm til undirbúnings fræðslustarfsins. Slíkir dagar þyrftu að vera á öllum svæðum en mismunandi
ráðningartími landvarða, sem eru að koma til starfa á ólíkum tímum í byrjun sumars, og mikið vinnuálag
heilsársstarfsmanna hamlar því. Ráðning fræðslufulltrúa á hverju starfssvæði myndi hér skipta sköpum.
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Þekking landvarða, þjálfun og endurmenntun
Landverðir hafa ólíkan bakgrunn og menntun en flestir eiga það sameiginlegt að hafa farið á námskeið
Umhverfisstofnunar í landvörslu. Þekking landvarða á þjóðgarðinum, náttúru hans og sögu er mismikil
en landverðir þurfa að þekkja viðfangsefni sitt mjög vel og hafa góða færni í náttúrutúlkun til að miðla
vel til gesta. Leggja á áherslu á góða þekkingu og sérhæfingu landvarða. Endurmenntun í samstarfi við
fleiri aðila ætti að standa öllum starfsmönnum Vatnajökulsþjóðgarðs reglulega til boða.
Landverðir þekkja fyrst og fremst sitt eigið starfssvæði en önnur svæði mjög takmarkað nema þeir hafi
unnið þar í einhvern tíma. Til að átta sig vel á heildarmynd Vatnajökulsþjóðgarðs er mikilvægt að þeir
fái tíma og tækifæri til að kynnast öðrum starfssvæðum hans. Auka þarf fræðslu til landvarða um
þjóðgarðinn og einstök málefni hans, hvetja til heimsókna milli svæða og skoða möguleikann á
skiptilandvörslukerfi innan hans.
Allt í kringum Vatnajökulsþjóðgarð eru stofnanir sem sinna rannsóknum og miðlun upplýsinga um
náttúrufar og sögu svæðanna s.s. menningarmiðstöðvar, náttúrustofur, háskólasetur og þekkingarnet
auk stofnana á suðvesturhorni landsins. Til að auka þekkingu starfsfólks á einstökum málefnum
þjóðgarðsins mætti fá sérfræðinga stofnana til að sjá um fyrirlestra (á staðnum eða í fjarfundabúnaði)
og vettvangsferðir fyrir starfsfólk hans, t.d. á undirbúningsdögum.

Fræðsluefni og gagnagrunnar
Í gömlu þjóðgörðunum Skaftafelli og Jökulsárgljúfrum er löng hefð fyrir fræðslustarfi og hefur þar verið
tekið saman mikið efni sem nýtist við fræðslu í dag. Langri hefð er ekki til að dreifa á austur- og
vestursvæði þjóðgarðsins og þar hefur lítill tími gefist til skipulegrar söfnunar og úrvinnslu fræðsluefnis.
Það hamlar öllu fræðslustarfi og undirbúningi þeirra svæða. Það þarf að vera til rafrænn og miðlægur
gagnagrunnur fyrir fræðslustarfið sem allt starfsfólk hefur aðgang að. Hann myndi innihalda efni og
gögn til undirbúnings fræðslu, m.a. handrit af gönguferðum og öðrum viðburðum. Hluti grunnsins gæti
einnig geymt miðlægar upplýsingar um dagskrárþátttöku og annar hluti landfræðilegar upplýsingar um
staðsetningu skilta og fleira. Ritstýrður gagnagrunnur getur að hluta til verið opinn samstarfsaðilum
sem vildu nýta sér efni hans.

Markmið, viðmið og mat á árangri
Mismunandi er milli svæða hversu mikið frelsi starfsfólk hefur við útfærslu einstakra gönguferða og
viðburða. Víða eru lagðar einhverjar línur um viðfangsefni en á öðrum svæðum er umfjöllunarefnið
alfarið í hendi landvarða. Mikilvægt er að öll fræðsla hafi markmið og komi til skila sterkum skilaboðum
um svæðið. Fræðsluáætlun leggur línurnar og rammar inn helstu þætti fræðslunnar, þ.e. helstu
markmið, viðfangsefni og markhópa ásamt því að setja fram áætlun um hvernig hún skuli stunduð.
Hvert svæði og hver starfsmaður hefur síðan ákveðið frelsi innan þeirra marka til nánari útfærslu.
Til að ná fræðslumarkmiðum og stuðla að góðri færni og fagmennsku þarf að útbúa viðmið til að tryggja
gæði fræðslunnar. Gæðaviðmið leiðbeina við skipulag og undirbúning gönguferða, gerð skilta og útgáfu
efnis. Samhliða þarf að útbúa matsverkfæri til að meta viðmiðin og árangur fræðslunnar.

Gestir
Þjóðgarður og móttaka gesta
Hluti gesta er ómeðvitaður um Vatnajökulsþjóðgarð og áttar sig ekki á tilvist hans, hvort sem er á
láglendi eða hálendi. Á þetta bæði við um innlenda og erlenda gesti sem sumir hverjir hafa léleg kort
eða skortir grunnþekkingu á aðstæðum. Ónóg vitneskja mótar hugmyndir gesta um svæðið og
væntingar gagnvart því. Skoða þarf betur merkingar og samræmt útlit helstu aðkomustaða
Vatnajökulsþjóðgarðs ásamt því að kynna hann betur langt út fyrir mörk hans, t.d. með gestastofu eða
sýningu í samstarfi við fleiri aðila í Reykjavík. Á flestum svæðum eru upplýsingahús eða gestastofur þar
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sem gestir leita upplýsinga hjá starfsfólki. Þar sem slík aðstaða er ekki til staðar, eins og í Drekagili, hafa
gestir síður samband að fyrra bragði. Í staðinn er málið leyst með vegalandvörslu og persónulegum
samskiptum á tjaldsvæði. Það er mikilvægt að öll starfssvæði bjóði upp á aðstöðu og samskipti þar sem
upplýsingum er miðlað til gesta með persónulegum hætti.

Ferðamynstur og samsetning gesta
Dreifing og fjöldi gesta mótast af aðgengi svæða en einnig breytist fjöldi og ferðamynstur erlendra
ferðamanna stöðugt, meðal annars vegna nýrra markaða, breyttrar samsetningar gesta,
ferðaskipulagningar, verðlags og framboðs gistingar, þjónustu og afþreyingar.
Margir ferðamenn eru á mikilli hraðferð um Ísland, stoppa stutt á hverjum stað og „safna“
áhugaverðum stöðum fremur en njóta þeirra lengi. Þessi tegund fjöldaferðamennsku er sérstaklega
áberandi á láglendi sunnan jökla en sést einnig meðal ferðamanna norðursvæðisins, allt inn á hálendið
þar sem dagsferðum einstaklinga í Öskju fjölgar. Það er mikil og brýn áskorun að laga hluta
upplýsingamiðlunar og fræðslu að þessum hópi en mest þörf er á að fræða hann um náttúruvernd og
góða umgengni.
Samsetning gesta þjóðgarðsins er mjög mismunandi og breytileg, bæði milli einstakra svæða hans og
árstíma. Íslendingar ferðast yfir hásumarið en búa einnig allt í kringum garðinn. Mið- og SuðurEvrópubúar koma einkum á sumrin, Bandaríkjamenn og Bretar eru áberandi á jaðartímum og Asíubúar
á veturna.

Þjóðerni og tungumál
Það er mikil áskorun að veita upplýsingar og miðla til fólks af mörgum og ólíkum þjóðernum. Gestir
Vatnajökulsþjóðgarðs tala fjöldamörg tungumál og koma frá ólíkum menningarheimum og misjöfn
þekking þeirra, reynsla og bakgrunnur mótar þá. Til að ná til svo fjölbreytts hóps gesta þarf að aðlaga
miðlunina og skilaboð hennar þannig að hún höfði til hvers hóps fyrir sig. Það getur verið mjög flókið
og erfitt, sérstaklega í lifandi fræðslu, og hætt er við að skilaboð missi marks. Því er mælt með að lifandi
fræðsla fyrir Íslendinga sé á íslensku og lifandi fræðsla til annarra þjóðerna sé fyrst og fremst á ensku.
Íslendingum hefur fækkað í skipulagðri dagskrá landvarða, einkum í Jökulsárgljúfrum og Skaftafelli eins
og gögn yfir langt samanburðartímabil sýna. Samtímis er orðið algengara að gönguferðir séu auglýstar
bæði fyrir Íslendinga og erlenda ferðamenn og fari síðan fram á ensku. Það getur fælt Íslendinga frá og
skýrt að einhverju leyti lélega þátttöku þeirra. Þó gönguferðir séu auglýstar bæði á íslensku og ensku
hefur þátttaka á flestum stöðum ekki aukist í samræmi við fjölda gesta. Þar sem fræðslutímabil er
miðað við sumarleyfistíma Íslendinga ætti að vera áhersla á fræðslu til Íslendinga á íslensku. Til að ná
betur til erlendra gesta væri annaðhvort hægt að bjóða upp á sérstakar ferðir á ensku og/eða bjóða
þeim upp á lifandi fræðslu á öðrum árstímum.

Ný tækni og kynning dagskrár
Starfsfólk Vatnajökulsþjóðgarðs notar ýmsar hefðbundnar leiðir til að miðla upplýsingum og fræðslu til
gesta, m.a. með því að halda úti vefsvæði og fésbókarsíðu, útgáfu bæklinga og korta, uppsetningu
sýninga í gestastofum, skiltagerð, lifandi upplýsingaveitu og fastri dagskrá yfir sumartímann. Auknar
tækninýjungar gefa möguleika á að ná til fleiri gesta, einkum þeirrar tæknikynslóðar sem vex stöðugt.
Vettvangur og framsetning dagskrár og viðburða hefur áhrif á þátttöku. Alla dagskrá og einstaka
viðburði þarf að kynna og auglýsa vel á sem fjölbreyttastan máta og auglýsingar þurfa að lýsa
viðburðum vel, ná athygli og höfða til viðkomandi markhópa. Skoða þarf sérstaklega hvernig dagskrá
og aðrir viðburðir eru kynntir, bæði sameiginlega og á einstökum svæðum. Efni sem á mikilvægt erindi
við gesti þarf að kynna og auglýsa vel.
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Áfangastaðir - þjónusta og gestir
Í eftirfarandi kafla er fjallað um helstu áfangastaði Vatnajökulsþjóðgarðs, þá þjónustu sem
þjóðgarðurinn veitir þar og þá gesti sem þangað koma. Hluti af upplýsingasöfnun sumarsins 2016 var
gerð stuttrar áhugasviðskönnunar meðal gesta á nokkrum stöðum þjóðgarðsins. Úrtakið var hvergi
mikið og úrvinnsla ekki marktæk en engu að síður fengust með könnuninni og viðtölum við starfsfólk
góðar vísbendingar um áhugasvið gesta sem nýtast við skipulag fræðslu.
Sjá nánar um fjölda gesta og samsetningu þeirra á einstaka áfangastöðum þjóðgarðsins í viðauka 4.

Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs
Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs skiptist í tvö svæði. Annars vegar Jökulsárgljúfur sem eru aðskilin
frá meginhluta þjóðgarðsins og hinsvegar hálendið norðan Vatnajökuls (Norðurhálendið) vestan
Jökulsár á Fjöllum. Innan beggja svæðanna eru nokkrir af vinsælustu áfangastöðum þjóðgarðsins.

Jökulsárgljúfur
Ásbyrgi
Ásbyrgi er einn af stærri áfangastöðum Vatnajökulsþjóðgarðs. Þar er hlutfall Íslendinga með því mesta
sem gerist innan þjóðgarðsins en Íslendingar koma einkum í júní, júlí og fyrri part ágústmánaðar
(Rögnvaldur Guðmundsson 2016). Af erlendum gestum eru Mið- og Suður-Evrópubúar fjölmennastir
en Ítalir og Spánverjar eru áberandi í ágúst. Hlutfall Bandaríkjamanna, sem eru áberandi á vorin og
haustin, og Asíubúa, sem eru fjölmennir í apríl og snemmvetrar, fer hins vegar stöðugt vaxandi.
Í Ásbyrgi er gestastofa, upplýsingamiðstöð og tjaldsvæði. Gljúfrastofa er opin allt árið og tjaldsvæðið
frá maí til október, eða eins og aðstæður leyfa. Íslendingar eru í miklum meirihluta á tjaldsvæðinu og
rúmlega helmingur gistinátta hvers sumars er nýttur af þeim. Heildarfjöldi íslenskra tjaldgesta sveiflast
þó mjög í takt við veðurfar á hverju sumri.
Frá Gljúfrastofu liggja merktar gönguleiðir um svæðið. Þaðan er hægt að ganga inn í Ásbyrgi, á Eyjuna,
um Áshöfða, að Jökulsá, á barm Ásbyrgis og áfram suður með Jökulsá í Hljóðakletta og allt suður að
Dettifossi. Í Ásbyrgi er vinsælt að fara inn í byrgið og ganga hring um innsta hluta þess með viðkomu
við Botnstjörn. Gestir koma bæði á einkabílum og í skipulögðum hópferðum.
Landverðir hafa aðsetur í Ásbyrgi og sinna þar upplýsingagjöf, fræðslu, eftirliti og ýmsum þjónustustörfum. Þar eru einnig veittar upplýsingar í formi bæklinga og skilta.
Áhugi gesta
Hvernig myndaðist þetta allt saman? er oft fyrsta spurningin sem landverðir fá í Ásbyrgi og Vesturdal en þeir
greina einnig mikinn áhuga gesta á dýra- og plöntulífi svæðisins. Mikið er spurt um fugla og þá sérstaklega hvar
hægt sé að sjá fálka. Fuglaskoðunarfólk og aðrir náttúruskoðarar eru áberandi á vorin og fyrri part sumars.
Erlendir ferðamenn hafa mikinn áhuga á daglegu lífi Íslendinga og finnst sérstaklega áhugavert þegar þeir komast
að því hversu margir starfsmenn svæðisins eru heimamenn.

Hljóðaklettar – Vesturdalur
Af áfangastöðum Jökulsárgljúfra eru Hljóðaklettar sá þriðji vinsælasti, næst á eftir Dettifossi og Ásbyrgi.
Þangað er mikil dagsumferð einkabíla og skipulagðra hópferða en umferð einkabíla takmarkast af
ástandi vegarins. Frá bílastæði við Hljóðakletta liggja margar gönguleiðir. Þaðan er hægt að ganga um
Hljóðakletta, Rauðhóla og suður með Jökulsá að Karli og Kerlingu, Kallbjargi og áfram suður í
Hólmatungur og að Dettifossi. Einnig eru gönguleiðir á Eyjuna í Vesturdal og fram á eyðibýlið Svínadal.
Í Vesturdal er upplýsingaþjónusta og tjaldsvæði en það er opið frá því snemma í júní og fram í miðjan
september. Landverðir hafa aðsetur í Vesturdal og sinna þar upplýsingagjöf, fræðslu, ýmsum
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þjónustustörfum og eftirliti á svæðinu allt suður að Dettifossi. Mun færri gista á tjaldsvæðinu í
Vesturdal en í Ásbyrgi og eru erlendir ferðamenn þar í miklum meirihluta.

Hólmatungur
Hólmatungur eru áfangastaður við Jökulsá á Fjöllum, miðja vegu milli Hljóðakletta og Dettifoss. Frá
bílastæðinu liggja gönguleiðir um Hólmatungur og Katla. Einnig er hægt að ganga áfram norður í
Hljóðakletta eða suður að Dettifossi. Landverðir hafa daglegt eftirlit í Hólmatungum á sumrin.

Dettifoss
Dettifoss er vinsælasti áfangastaður ferðamanna í Jökulsárgljúfrum en meirihluti gesta kemur að
fossinum vestanverðum. Svæðið vestan árinnar er í umsjón Vatnajökulsþjóðgarðs en austan hans er
friðlýst náttúruvætti, einnig í umsjón hans samkvæmt samningi við Umhverfisstofnun. Á sumrin hafa
landverðir í Vesturdal umsjón með Dettifossi að vestan en á veturna sér starfsfólk
Vatnajökulsþjóðgarðs í Mývatnssveit um svæðið. Landverðir í Ásbyrgi hafa umsjón með Dettifossi að
austan yfir sumarmánuðina.

Norðurhálendið
Askja – Vikraborgir – Drekagil
Askja er fjölsóttasti áfangastaður hálendisins norðan Vatnajökuls. Stærstur hluti gesta eru útlendingar,
Mið- og Suður-Evrópubúar í miklum meirihluta (Rögnvaldur Guðmundsson, 2016).
Landverðir Vatnajökulsþjóðgarðs hafa aðsetur í Drekagili, veita upplýsingar og fræðslu og sinna eftirliti
með hálendinu norðan Vatnajökuls, vestan Jökulsár á Fjöllum. Við Vikraborgir er bílastæði og salerni
en yfir háannatímann er landvörður með daglega viðveru í Öskju og fer í skipulagðar gönguferðir með
gesti.
Ferðafélag Akureyrar rekur gistiskála og tjaldsvæði í Drekagili sem skálaverðir hafa umsjón með.
Landverðir stunda skipulagða fræðslu og upplýsingagjöf á tjaldsvæðinu á morgnana og kvöldin, fara
um með bæklinga og kort og spjalla við gesti.
Margir gestir dvelja eina til þrjár nætur á norðurhálendinu, í Drekagili eða Kverkfjöllum, en einnig er
nokkuð um gesti í dagsferðum, bæði á einkabílum og í hópferðum. Hluti daggesta í Öskju er á leið inn
í Kverkfjöll þar sem þeir gista í eina til tvær nætur.
Áhugi gesta
Tíðum vita gestir lítið um norðurhálendið fyrirfram þrátt fyrir að hafa lagt á sig langt ferðalag til að komast
þangað. Stefnan er tekin á eldfjallið Öskju og Víti án þess að fólk geri sér grein fyrir öðru sem svæðið býður upp
á. Oft tekst landvörðum að opna augu gesta og vekja áhuga þeirra á fleiru en Öskju.
Gestir í Öskju hafa mjög mikinn áhuga á jarðfræði og landmótun svæðisins af völdum eldvirkni. Askja, Öskjuvatn
og Víti eru sérstaklega ofarlega í huga erlendra gesta en Holuhraun dró einnig að sér gesti, einkum Íslendinga
sem eru áhugasamir um áhrif náttúruafla á mannlíf og samfélag. Jöklar virðast ekki vera efst í huga þeirra sem
koma í Dyngjufjöll og fáir nefndu að þeir hefðu sérstakan áhuga á lífríki og sögu svæðisins. Opið landslag,
jarðfræði, víðernin og frumstæðir vegir vekja eftirtekt og hafa áhrif á upplifun gesta. Askja, Öskjuvatn, baðferð í
Víti og gönguferð með landverði á nýju Holuhrauni voru gestum einnig minnisstæð. Þá er greinilegt að landverðir
eru duglegir að vekja áhuga gesta á svæðinu og fræðsla landvarða vakti eftirtekt þeirra sem hana nýttu.

Holuhraun
Við eldgosið í Holuhrauni 2014-2015 varð til nýtt aðdráttarafl á hálendinu norðan Vatnajökuls. Þar
hefur verið merkt bílastæði og frá því liggur stutt en merkt gönguleið um nýja hraunið. Landverðir eru
með daglegt eftirlit við Holuhraun og bjóða upp á skipulagðar gönguferðir dag hvern.
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Þrátt fyrir áhugann sem eldgosið vakti er nýja Holuhraunið ekki eins þekktur áfangastaður og Askja og
er meira um að landverðir vísi fólki á staðinn en að það komi þangað að fyrra bragði. Holuhraun varð
þó mjög vinsæll áfangastaður meðal Íslendinga sumarið 2015 er í ljós kom að hægt var að baða sig í
heitu vatni sem rann undan hrauninu. Sá baðstaður er ekki lengur til staðar þar sem Jökulsá á Fjöllum
fór aftur að renna í fyrri farveg sinn, alveg við hraunjaðarinn þar sem baðið var.

Herðubreiðarlindir og Herðubreið
Herðubreiðarlindir eru þekktur áfangastaður á norðurhálendinu en Lindirnar eru fyrst og fremst
vinsælar meðal Íslendinga. Svæðið liggur utan þjóðgarðsins en Herðubreiðarfriðland er í daglegri
umsjón og undir eftirliti Vatnajökulsþjóðgarðs samkvæmt samningi við Umhverfisstofnun. Landverðir
í Öskju fara þangað í reglulegar eftirlitsferðir.
Gestir sem aka í gegnum Herðubreiðarlindir, á leið sinni í Öskju, stoppa að jafnaði lítið sem ekkert.
Lindaá, helsti farartálminn á leiðinni um Herðubreiðarlindir, veldur því að æ fleiri fara um Möðrudal á
Fjöllum til að komast í Öskju.
Ferðafélag Akureyrar rekur gistiskála og tjaldsvæði í Herðubreiðarlindum sem skálaverðir hafa umsjón
með. Dregið hefur úr gistingu á svæðinu á sama tíma og hún hefur aukist í Drekagili.
Á meðan samstarf var milli Ferðafélags Akureyrar og Vatnajökulsþjóðgarðs (áður Umhverfisstofnunar)
um landvörslu á svæðinu héldu landverðir úti daglegum fræðsluferðum í Herðubreiðarlindum. Þær
ferðir voru vel sóttar, einkum af Íslendingum og þá ekki síst fjölskyldufólki.

Austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs
Snæfellsöræfi og Snæfell
Með góðum vegi inn að Kárahnjúkum (910) og Hálslóni opnaðist möguleiki á dagsferðum inn á
Snæfellsöræfi en gott útsýni er af veginum yfir öræfin. Umferðin liggur mest að Kárahnjúkum og
stíflumannvirkjunum en fremur fáir ferðamenn koma inn að Snæfelli, færri en í Hvannalindir og
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Kverkfjöll. Gestir í dagsferðum kíkja inn að jökli og fara í stuttar gönguferðir í kringum Snæfell en lítill
hluti gesta gengur einnig á fjallið. Styttri gönguleiðum á svæðinu var fjölgað til að koma til móts við
daggesti. Þegar veiðitímabil hreindýra og gæsa hefjast eykst umferð veiðimanna á svæðinu og helst
hún fram eftir hausti, allt þar til veiði lýkur. Á haustin smala bændur svæðið.
Landverðir hafa aðsetur í Snæfelli yfir sumarmánuðina en skálinn er í eigu Vatnajökulsþjóðgarðs. Eftir
malbikun vegarins inn að Kárahnjúkum minnkaði aðsókn í skálann og tjaldsvæðið í Snæfelli og dvelur
fólk nú að jafnaði stutt á svæðinu. Einstaklingar gista aðallega á sumrin, Íslendingar í skálanum en
útlendingar á tjaldsvæðinu og gista flestir aðeins eina nótt. Á haustin gista einstaka skólahópar í
skálanum og á veturna kemur fyrir að íslenskir jeppahópar eða ferðaþjónustuaðilar með erlenda gesti
nýti skálann.
Hægt er að keyra frá Snæfellsskála inn að Eyjabakkajökli en þar er hægt að sjá hvað jökullinn hefur
hopað mikið. Engin föst viðvera landvarða er við jökulinn en þar er gestagatan „Í faðmi jökla“.

Laugarfell og Geldingafell
Laugarfell er áfangastaður rétt utan þjóðgarðsmarka en þangað liggur vegur af Kárahnjúkavegi. Í
Laugarfelli er gistiskáli í eigu Fljótsdalshrepps rekinn af einkaaðilum og þar eru heitar laugar.
Gistiskálinn er opinn frá júní - september en utan þess tíma er hann opinn eftir samkomulagi.
Óbyggðasetrið í Fljótsdal og Laugarfell hafa merkt gönguleið milli setursins og Laugarfells og áformar
þjóðgarðurinn í samstarfi við Laugarfell að merkja alla gönguleiðina milli Laugarfells og Snæfells.
Í Geldingafelli, innan þjóðgarðs, er gistiskáli og tjaldsvæði á vegum Ferðafélags Fljótsdalshéraðs.
Þangað er aðeins torleiði. Við Kollumúlavatn á leiðinni austur í Lónsöræfi er einnig skáli á vegum
Ferðafélags Fljótdalshéraðs. Enginn slóði liggur að honum og leiðin suður frá Geldingafelli því aðeins
fær gangandi ferðalöngum.

Krepputunga - Hvannalindir - Kverkfjöll
Aðalleiðin inn í Krepputungu, Hvannalindir og Kverkfjöll er um Möðrudal á Fjöllum, einnig er hægt að
komast þangað frá Snæfellsöræfum svokallaða Þríhyrningsleið (F910) og að norðan í gegnum
Herðubreiðarlindir. Landverðir hafa aðsetur í Hvannalindum og Kverkfjöllum yfir sumarmánuðina eftir
að hálendisvegir opnast. Gestum í Kverkfjöllum hefur fækkað, annað hvort vegna minni áhuga á
staðnum eða breytinga á ferðamáta. Skipting þjóðerna er óljós en Hvannalindir höfða einkum til
Íslendinga.
Ferðafélag Fljótsdalshéraðs og Ferðafélag Húsavíkur eiga og reka skálann í Kverkfjöllum en algengt er
að gestir gisti þar eina til tvær nætur, tvær ef þeir ganga upp í Hveradal eða á jökulinn með leiðsögn.
Íslendingar eru í miklum minnihluta næturgesta en dagsumferð í Kverkfjöll er þó nokkur.
Áhugi gesta
Hálendið, víðáttan, víðernin, ótrúlegt landslag, myndun svæðisins og hversu afskekkt og óspillt svæðið er vakti
áhuga gesta í Krepputungu. Þeir höfðu mestan áhuga á að fræðast um jarðfræði og landmótun svæðisins og
nefndu flestir áhuga á að sjá Öskju en einnig Holuhraun ásamt því að skoða eldvirkni, jarðhita og upplifa samspil
elds og íss. Nokkrir nefndu einnig íshellinn í Kverkfjöllum. Þó Askja, Kverkfjöll og íshellirinn í Kverkfjöllum séu
helsta aðdráttarafl svæðisins er einnig talsverður áhugi á að fræðast um gróður og dýralíf, einkum þegar á svæðið
er komið. Gestir velta fyrir sér hvaða dýr og plöntur geti lifað og dafnað í þessu harðneskjulega landslagi; í miðjum
sandinum, á klettunum, í ánum eða lifað af yfir vetrartímann. Eyrarrósarbreiður vöktu sérstaka eftirtekt og
gestum fannst áhugavert að vita að heiðagæsin fellir fjaðrir og getur ekki flogið hluta af sumrinu. Margir höfðu
sérstakan áhuga á rústum Fjalla-Eyvindar og lífi og dvöl útilegumanna á svæðinu; hvernig þeim tókst að afla sér
viðurværis, kveikja eld og dvelja í Hvannalindum.
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Í Kverkfjöllum er hægt að ganga inn að Kverkjökli og skoða jökulinn og íshellinn úr fjarlægð þegar hann
er til staðar. Aðrar gönguleiðir eru á Virkisfell og Biskupsfell en einnig er hægt að fara í jöklagöngur
undir leiðsögn skálavarða.
Ekki eru aðrir áningarstaðir á leiðinni inn í Hvannalindir og Kverkfjöll en áætlað er að byggja áningarstað
með salernum og upplýsinga- og fræðsluskiltum við Kreppubrú. Þar er nú þegar komið útskot og
þurrsalerni og gert er ráð fyrir að landvörður hafi þar daglega viðveru.

Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs
Skaftafell
Af helstu áfangastöðum Vatnajökulsþjóðgarðs koma næstflestir gestir í Skaftafell. Langflestir eru
daggestir sem stoppa í um 2-3 klst. á svæðinu. Íslendingar eru í miklum minnihluta gesta (Rögnvaldur
Guðmundsson 2016) og fer hlutfallslega fækkandi með auknum fjölda erlendra gesta til landsins.
Í Skaftafelli er gestastofa og upplýsingamiðstöð, veitingasala og tjaldsvæði. Skaftafellsstofa og
tjaldsvæðið eru opin allt árið.
Hlutfall Íslendinga í næturgistingu á tjaldsvæði hefur minnkað jafnt og þétt á sama tíma og erlendum
ferðamönnum fjölgar. Gistinætur eru flestar í júlí sem er vinsælasti mánuður Íslendinga en einnig hefur
veðurfar mikil áhrif á aðsókn þeirra.
Frá Skaftafellsstofu liggja margar merktar gönguleiðir um Skaftafell, allt frá 3,8 km og upp í 28 km, og
geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi. Helstu áfangastaðir á gönguleiðum í Skaftafelli eru
Skaftafellsjökull, Svartifoss, Sjónarsker, Sjónarnípa, Lambhagi, Morsárdalur, Bæjarstaðarskógur og
Kristínartindar. Vinsælast er að fara annað hvort að Svartafossi eða Skaftafellsjökli. Sumir gefa sér tíma
til að fara á báða staðina en margir gestir stoppa mjög stutt og fara nánast ekkert um svæðið. Þeim
sem liggur mest á eru á hraðferð að Jökulsárlóni og stoppa aðeins í Skaftafelli til að komast á salerni.
Flestir daggestir koma í Skaftafell milli 11:30 og 17 en á þeim tíma koma margar rútur.
Landverðir hafa aðsetur í Skaftafelli og sinna þar upplýsingagjöf, fræðslu, eftirliti og ýmsum
þjónustustörfum. Þar eru einnig veittar upplýsingar og fræðsla í formi bæklinga og skilta.
Áhugi gesta
Í gönguferðum í Skaftafelli vekur mannlífið, veðrið og líf og störf fólks á svæðinu mikinn áhuga meðal gesta. Þeir
vilja fræðast um daglegt líf starfsmanna, hvernig sé að búa á svæðinu og hafa almennt mikinn áhuga á sambúð
manns og náttúru svæðisins. Sumir velta einnig fyrir sér hvaða áhrif loftslagsbreytingar muni hafa á búsetu til
lengri tíma.

Jökulsárlón
Jökulsárlón er vinsælasti áfangastaður erlendra ferðamanna utan staða í nágrenni Reykjavíkur en stór
hluti gesta sem kemur að Jökulsárlóni kemur líka í Skaftafell (Gyða Þórhallsdóttir og Rögnvaldur
Ólafsson 2016). Líkt og í Skaftafelli eru Íslendingar í miklum minnihluta en hlutfall þjóðerna er mjög
breytilegt eftir árstíðum. Mið- og Suður-Evrópubúar eru áberandi á sumrin en á haustin og veturna
eykst hlutfallslegur fjöldi Breta, Bandaríkjamanna og Asíubúa (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl. 2016) en
þeir síðarnefndu eru einkum áberandi síðla vetrar. Þann 25. júlí 2017 var jörðin Fell og nærliggjandi
þjóðlendur á Breiðamerkursandi og nágrenni friðlýstar og felldar inn í Vatnajökulsþjóðgarð. Dagleg
landvarsla og eftirlit opnar á ýmsa möguleika til fræðslu við Jökulsárlón.

Hjallanes, Heinaberg og Hoffell
Hjallanes, Heinaberg og Hoffellssvæðið eru áfangastaðir á suðursvæðinu en allir þessir staðir eru í
nágrenni Hafnar í Hornafirði. Þar er aðgengi að Skálafellsjökli, Heinabergsjökli, Fláajökli og Hoffellsjökli
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en þessir skriðjöklar setja mikinn svip á svæðið. Á stöðunum er búið að koma upp bílastæðum,
upplýsinga- og fræðsluskiltum og merkja gönguleiðir í samstarfi við landeigendur sem eiga land innan
Vatnajökulsþjóðgarðs. Áfram er unnið að uppsetningu upplýsinga- og fræðsluskilta þar sem þörf er á.
Landverðir hafa eftirlit og umsjón með svæðunum.

Við Skálafellsjökul/Hjallanes, sem er einkaland innan þjóðgarðs, er gönguleið sem býður upp á nálægð
við skriðjökul og liggur um svæði þar sem miklar breytingar hafa orðið á landslagi vegna hörfunar jökuls.
Á Heinabergssvæðinu er mikil nálægð við jökul og jökullón en svæðið er ekki fjölsótt. Við Hoffellsjökull,
sem er einkaland innan þjóðgarðs, er mikil nálægð við jökul og jökullón en þar má einnig skoða
djúpberg (gabbró).
Áhugi gesta
Á Heinabergssvæðinu hafa gestir mikinn áhuga á að komast að Vatnajökli og skriðjöklum hans. Þeir eru
áhugasamir um jarðfræði og landmótun svæðisins af völdum jökla og þær breytingar sem verða á landslagi og
gróðurfari vegna hörfunar jökla. Þeir hafa sérstakan áhuga á að sjá áþreifanlegar breytingar á jökulsporðum og
jökulám og sjá samanburð milli þess sem var og er í dag. Mikið er spurt um svörtu jökulrendurnar og bláa
jökullitinn og af hverju þetta stafi.

Á bæjunum Hoffelli í Nesjum og Skálafelli í Suðursveit er rekin ferðaþjónusta og þar er einnig starfrækt
upplýsingagjöf í samstarfi við Vatnajökulsþjóðgarð yfir sumartímann. Í Hoffelli er verið að koma upp
sýningu í samstarfi við ýmsa aðila, þ.á.m. þjóðgarðinn.

Lónsöræfi
Friðlandið í Stafafellsfjöllum gengur í daglegu tali undir heitinu Lónsöræfi en þau voru friðlýst árið 1977.
Vatnajökulsþjóðgarður hefur umsjón með svæðinu samkvæmt samningi við Umhverfisstofnun.
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Landvörður hefur þar aðsetur yfir sumarmánuðina, veitir upplýsingar og sinnir eftirliti. Svæðið er
afskekkt og torfarið en nokkur fyrirtæki bjóða upp á akstur inn á svæðið. Um það liggja fjölmargar
gönguleiðir, bæði stikaðar og óstikaðar en einnig er gengið milli Lónsöræfa, Fljótsdals og Snæfells sem
eru á austursvæði þjóðgarðsins.
Nokkrir fjallaskálar sem standa gestum til boða eru í friðlandinu eða jaðri þess. Í Kollumúla er Múlaskáli
í eigu og umsjá Ferðafélags Austur-Skaftfellinga og Ferðafélag Fljótsdalshéraðs rekur skála við
Kollumúlavatn og Geldingafell en þeir tveir síðarnefndu eru á gönguleiðinni yfir á Eyjabakka. Ferðafélag
Djúpavogs rekur skála við Leirás.

Vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs
Lakagígar
Lakagígar eru einn vinsælasti áfangastaðurinn á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Leiðin inn í
Lakagíga (F206) liggur af þjóðvegi 1, skammt vestan Kirkjubæjarklausturs. Hún er opin yfir
sumarmánuðina og aðeins fær jeppum. Gestafjöldi í Lakagígum hefur að mestu haldist stöðugur frá
stofnun þjóðgarðsins (Gyða Þórhallsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson 2016; Anna Dóra Sæþórsdóttir
2007). Frá opnun svæðisins ár hvert og fram í miðjan september hafa landverðir daglega viðveru við
Lakagíga, veita upplýsingar um umgengni á svæðinu og helstu gönguleiðir og bjóða upp á skipulagðar
gönguferðir yfir mesta annatímann. Við Tjarnargíg er landvörður seinnipart dags yfir hásumarið en þar
er unnið að því að tryggja aðgengi fyrir alla frá viðveruhúsi og salernum við bílastæðið (á leið F207) og
inn að gígnum.
Landverðir í Lakagígum hafa aðsetur í Blágiljum (utan þjóðgarðsmarka) en þar eru skáli og tjaldsvæði í
umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs. Næturgestir í Blágiljum eru oftast á leið í Lakagíga. Engin skipulögð
fræðsla er í Blágiljum og upplýsingar um svæðið takmarkaðar utan upplýsingagjafar til næturgesta.
Þarna er kjörið tækifæri til að fræða næturgesti en áformað er að bæta upplýsingar og merkja
gönguleiðir.
Á leiðinni inn í Lakagíga (við F206) eru tveir vinsælir áfangastaðir, Fjaðrárgljúfur og Fagrifoss.
Áhugi gesta
Aðspurðir segja gestir í Lakagígum að landslagið, útsýnið, gígarnir, litirnir og kyrrðin veki mestan áhuga þeirra
sem og áhrif Skaftárelda á land og fólk, innan lands sem utan.
Í Eldgjá höfðu gestir mestan áhuga á að fræðast um jarðsögu og landmótun svæðisins; þátt eldgosa í landmótun,
það hvernig gjáin og fossinn mynduðust og hver framvindan og þróunin geti orðið. Nokkrir höfðu áhuga á að
fræðast um gróður og dýralíf, sögu svæðisins og landnotkun fyrr og nú. Óspillt náttúra svæðisins, kraftar hennar
en um leið viðkvæmni vekja sterka upplifun meðal gesta. Þeir heillast af fjölbreyttu landslagi, fjöllunum, fossinum,
þögninni og andstæðum lita (svart, grænt og hvítt). Hraunið og mismunandi gerð og litir steina vekja einnig
sérstaka eftirtekt.

Eldgjá
Eldgjá er hluti af gossprungu sem nær frá Mýrdalsjökli langleiðina að Vatnajökli. Staðurinn er vinsæll
áfangastaður á Fjallabaksleið nyrðri (F208) en margir gestir hafa þar viðdvöl til að komast að
Ófærufossi. Landvörður hefur viðveru í Eldgjá og veitir upplýsingar um umgengni og gönguleiðir á
svæðinu og býður upp á daglegar gönguferðir.

Langisjór
Til að komast að Langasjó þarf að aka F235 sem liggur af Fjallabaksleið nyrðri um 3 km vestan Eldgjár.
Engar áætlunarferðir eru farnar á svæðið. Landvörður dvelur við Langasjó hluta úr degi. Þar er
salernishús og tjaldsvæði í eigu Vatnajökulsþjóðgarðs og stikaðar gönguleiðir liggja um svæðið. Flestir
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ganga á Sveinstind en þaðan er frábært útsýni í góðu veðri. Þaðan liggur vinsæl tveggja daga gönguleið
um Skælinga og niður í Hólaskjól, sem er áningarstaður á Fjallabaksleið nyrðri (F208). Hann er rétt utan
þjóðgarðsmarka en á staðnum er tjaldsvæði og skáli á vegum Veiðifélags Skaftártungumanna.
Landverðir hafa aðsetur í Hólaskjóli.

Hrauneyjar
Hrauneyjar (utan þjóðgarðsmarka) er fjölfarinn áningarstaður ferðamanna við upphaf eða lok
Sprengisandsleiðar og flestra þeirra sem sækja Landmannalaugar heim. Staðurinn er mikilvæg tenging
við vegakerfi hálendisins og þá gesti sem eru á leið um Sprengisand, á Tungnaáröræfi, í Friðland að
Fjallabaki eða yfir hálendið norðan Vatnajökuls.
Landvörður hefur aðsetur í Hrauneyjum og sumarið 2016 opnaði Vatnajökulsþjóðgarður, í samstarfi
við Umhverfisstofnun, upplýsingamiðstöð í húsnæði Hálendismiðstöðvarinnar. Upplýsingamiðstöðin,
sem er opin yfir sumartímann, hentar vel til upplýsingagjafar um færð og ástand vega, umgengnisreglur
og öryggismál til ferðamanna áður en þeir fara inn á viðkvæm víðerni hálendisins.
Í upplýsingamiðstöðinni er lögð áhersla á fræðslu um umgengni við náttúruna og ferðahegðun og
veittar upplýsingar um öryggisþætti á ferðalögum um óbyggðir. Fræðslan er mest á formi
persónulegrar miðlunar auk veggspjalda um Vatnajökulsþjóðgarð og helstu náttúruperlur hans.
Fyrirhugað er að efla upplýsingamiðstöðina og koma upp upplýsingaskilti um helstu leiðir og öryggismál
á hálendinu.

Tungnaáröræfi - Jökulheimar
Jökulheimar eru norðan Langasjávar en til að komast þangað þarf að aka F229 frá Veiðivötnum. Í
Jökulheimum er skáli á vegum Jöklarannsóknafélags Íslands sem gestir geta fengið að gista í með leyfi
félagsins en engin skálavarsla er þar. Landverðir í Hrauneyjum sinna eftirliti á Tungnaáröræfum.

Nýidalur-Vonarskarð
Nýidalur er vinsæll áfangastaður á miðri Sprengisandsleið. Staðurinn er rétt innan þjóðgarðsmarka en
þar rekur Ferðafélag Íslands gistiskála og tjaldsvæði. Frá skálanum liggja gönguleiðir m.a. inn í Nýjadal,
á Tungnafellsjökul og austur í Vonarskarð. Landvörður hefur aðsetur í skálanum yfir sumarmánuðina,
veitir upplýsingar, býður upp á daglegar gönguferðir ef ástæða þykir til og hefur eftirlit og umsjón með
svæðinu í kringum Tungnafellsjökul, Nýjadal og Vonarskarði.
Áhugi gesta
Aðspurðir höfðu gestir Nýjadals mestan áhuga á að fræðast um jarðfræði og landmótun hálendisins og upplifa
víðerni þess og fámenni. Þeir líta á það sem áskorun og frelsi að ferðast um hálendið og komast í nána snertingu
við ósnortna víðáttuna.

Landverðir á hálendinu leggja áherslu á að fræða gesti um umgengni á hálendinu og friðlýstum svæðum
og góðar ferðavenjur. Þeir veita einnig upplýsingar um öryggismál og áhugaverða staði sem þola álag
ferðamanna.
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Fræðsla í Vatnajökulsþjóðgarði
Gestastofur
Í stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs er gert ráð fyrir sex gestastofum á vegum
Vatnajökulsþjóðgarðs; Gljúfrastofu, Snæfellsstofu, Skaftafellsstofu, Gömlubúð, Skaftárstofu og
gestastofu í Mývatnssveit sem enn er ekki komin í gagnið. Í áhugasviðskönnun sumarið 2016 var gerð
könnun á dvalarlengd gesta og einstakra þjóðerna gesta í gestastofum. Í viðauka 5 má sjá nánari
upplýsingar um gestastofur þjóðgarðsins, gestafjölda, áhuga og dvalarlengd gesta.
Tafla 1. Gestastofur, ártal opnunar og afgreiðslutími.
Gestastofa
Gljúfrastofa
Snæfellsstofa
Skaftafellsstofa
Gamlabúð
Skaftárstofa

Ártal opnunar
2007
2010
1999
2013
2011

Afgreiðslutími
Allt árið
Apríl - október
Allt árið
Allt árið
Apríl - október

Gljúfrastofa
Gljúfrastofa er staðsett í mynni Ásbyrgis skammt frá þjóðvegi 85, Norðausturvegi, sem liggur milli
Húsavíkur og Kópaskers. Gestastofan er opin allt árið en takmarkaður opnunartími er á veturna. Fjöldi
gönguleiða er í nágrenni Gljúfrastofu og geta flestir gestir fundið leið við sitt hæfi.
Í Gljúfrastofu er sýning um jarðfræði, landmótun og lífríki Jökulsárgljúfra. Einnig er menningarsögu gerð
nokkur skil. Sýningin samanstendur af upplýsingaspjöldum og hlutum sem má snerta og lykta af.
Sýningin er á íslensku og ensku. Í gestastofunni eru veittar upplýsingar um gönguleiðir, ástand vega,
afþreyingu og fleira en þar er einnig afgreiðsla fyrir tjaldsvæðið.

Minniháttar þörf er fyrir viðhald á sýningunni. Sögu svæðisins þarf að gera betri skil og eru fyrirhugaðar
breytingar sem taka á þeim þætti. Gljúfrastofa býður upp á margvísleg tækifæri til fræðslu s.s. frekari
móttöku hópa, ýmsa viðburði og lifandi dagskrá þar sem einstakt útsýni inn í Ásbyrgi er nýtt.
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Snæfellsstofa
Snæfellsstofa stendur við Skriðuklaustur í Fljótsdal, 38 km frá Egilsstöðum og 2 km frá vegamótum
Austurleiðar (910) upp á Fljótdalsheiði. Gestastofan er opin frá apríl – október en á öðrum tímum eftir
samkomulagi.
Áherslur sýningar eru gróður, dýralíf og hringrásir í náttúrunni en að auki er áhersla lögð á sorpflokkun
og umhverfismál. Snæfellsstofa er fyrsta húsið á Íslandi sem byggt er eftir BREEAM umhverfisstaðlinum
en einnig hefur stofan fengið steinsteypuverðlaunin og arkitektaverðlaun. Rauði þráður fræðslu í
Snæfellsstofu er náttúra og nýting á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs en margvísleg nýting setur svip
sinn á svæðið. Sýningin er á íslensku, ensku, þýsku og frönsku. Lítil áhersla er á jarðfræði og sögu
svæðisins í Snæfellsstofu og gefur það sýningunni ákveðna sérstöðu miðað við margar aðrar sýningar.
Gestir hafa hinsvegar mikinn áhuga á að fræðast um jarðfræði svæðisins og finnst vanta umfjöllun um
þann þátt í sýningunni. Í gestastofunni eru veittar upplýsingar um gönguleiðir, ástand vega og ferðalög
um hálendið.
Áhugi er á að setja inn ítarefni á snertiskjá; um jarðfræði, sögu, veiðar, virkjun og umhverfismál auk
efnis sem sniðið er að grunnskólabörnum. Þá er á döfinni að nota umhverfi gestastofunnar meira sem
hluta af sýningunni og auka fræðslu í nánasta umhverfi hennar. Gestastofan hefur verið nýtt undir
tímabundnar sýningar og hefur það gefist mjög vel. Lengja mætti opnunartíma gestastofunnar og hafa
hana opna allt árið. Einnig má nýta hana enn betur undir móttöku hópa, viðburði og lifandi fræðslu.

Skaftafellsstofa
Skaftafellsstofa er staðsett í Skaftafelli, skammt frá þjóðvegi 1 þar sem hann liggur í gegnum Öræfi.
Frá opnun sýningar árið 1999 hefur húsnæðið tekið umtalsverðum breytingum vegna fjölgunar
ferðamanna, það hefur verið stækkað og starfsemin hefur breyst þannig að nú er aftur komin þangað
veitingasala. Upphafleg sýning hefur smám saman látið á sjá og var síðasti hluti hennar tekinn niður
2016 samhliða breytingum á húsnæði. Engin heildstæð sýning hefur komið í staðinn en í gestastofunni
eru núna lítilsháttar upplýsingar um jarðfræði svæðisins, steinasafn með upplýsingum um steinana,
eggjasafn og fuglaskilti frá Kvískerjum, munir háskólastúdenta sem týndust á jöklinum árið 1953,
ljósmyndir af jöklum og í sýningarsal er hægt að horfa á kvikmynd um suðursvæðið.
Skaftafellsstofa sinnir einnig upplýsingagjöf fyrir nærsvæði þjóðgarðsins en margir áhugaverðir staðir
og mikil ferðaþjónusta eru í nágrenninu. Stofan miðlar því margvíslegum upplýsingum til ferðamanna
en vegna mikils gestafjölda gefst lítill tími til persónulegrar fræðslu af hálfu landvarða, hvorki innan né
utan gestastofunnar. Gestir eru einnig á hraðferð, vilja sjá sem mest á sem stystum tíma og minna færi
gefst á ítarlegri upplýsingagjöf og fræðslu.
Áform eru uppi um frekari endurbætur á húsnæði og viðhald á núverandi sýningarmunum. Til að
uppfylla skilgreiningu á gestastofu (skv. stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs) er gert
ráð fyrir að koma upp nýrri og heildstæðri sýningu í Skaftafellsstofu. Sýningin verður að hluta til inni og
að hluta til yfirbyggð utandyra. Einnig má nýta gestastofuna betur undir móttöku hópa, viðburði og
lifandi fræðslu þar sem útsýnið inn að jöklinum er notað.

Gamlabúð á Höfn
Vatnajökulsþjóðgarður rekur gestastofu í Gömlubúð á Höfn og er hún opin allt árið um kring.
Gestastofan er staðsett inni í þéttbýlinu en stefnt er á að tengja hana við gestagötu „Leið litla
landvarðarins“, sem ætluð er fyrir börn. Með tilkomu gestagötunnar aukast möguleikar til
náttúruupplifunar í næsta nágrenni stofunnar.
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Í gestastofunni er sýning sem skipta má í fjóra fremur ótengda hluta. Í fyrsta lagi sögu hússins, upphaf
þorpsins og jöklaferðir á fyrri hluta síðustu aldar, í öðru lagi fugla á Suðausturlandi, í þriðja lagi jökla og
jarðfræði með ítarlegum upplýsingum á snertiskjá og í fjórða lagi sýningar á heimildarmyndum um
Gjálpargosið 1996 og heimildarmynd um suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.
Vel tókst til með uppsetningu á sýningu í Gömlubúð sem nýtur sín í nýju hlutverki. Gestir eru ánægðir
með sýninguna en helsti galli hennar er þau litlu tengsl sem hún hefur við þjóðgarðinn og átta gestir
sig ekki á nálægðinni við hann.
Gestastofan sinnir einnig hlutverki upplýsingamiðstöðvar fyrir Sveitarfélagið Hornafjörð. Þangað koma
gestir til að leita sér margvíslegra upplýsinga um einstaka staði, gönguleiðir, afþreyingu og þjónustu
svæðisins.
Enn er verið að ganga frá hluta sýningar í Gömlubúð. Endurprenta þurfti flestar myndir á veggjum þar
sem þær upplituðust og snertiskjár þarfnast stöðugrar yfirferðar. Barnaborðið þarf að útfæra betur og
lifandi fræðslu þarf að skipuleggja með tilliti til fjarlægðar þjóðgarðsins. Gestastofuna má nýta betur
undir móttöku hópa, kynningar og viðburði.

Skaftárstofa
Skaftárstofa er staðsett í þorpinu á Kirkjubæjarklaustri, nánar tiltekið í Félagsheimilinu Kirkjuhvoli. Með
gerð „Leið litla landvarðarins“, munu möguleikar til náttúruupplifunar í næsta nágrenni stofunnar
aukast.
Áherslur og viðfangsefni sýningar eru tvíþætt en þó nátengd. Annars vegar er fjallað um Skaftárelda og
Móðuharðindin sem þeim fylgdu og hins vegar mosann sem einkennir svæðið. Rauði þráðurinn er
eldgosin og áhrif þeirra á land og fólk, einkum Skaftárelda 1783 til 1784 og Eldgjárgosið 939. Einnig er
fjallað um hvernig eldvirknin og erfiðar umhverfisaðstæður svæðisins skópu mosum einstakt tækifæri
til vaxtar en háplöntur verða víða undir í samkeppninni þegar nýr jarðvegur verður til. Sérstök áhersla
er lögð á viðkvæmni mosans fyrir öllu traðki og að það þurfi að fara varlega um viðkvæm mosalöndin.
Fræðslan er á formi kvikmynda, ljósmynda, gagnvirks snertiskjás og lifandi mosasýna. Þá er mikil
áhersla lögð á lifandi upplýsingagjöf starfsfólks.
Í Skaftárstofu er einnig upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn og er stofan rekin af Vatnajökulsþjóðgarði
í samvinnu við Skaftárhrepp, Frið og frumkrafta (ferðaklasi), Kötlu jarðvang, Kirkjubæjarstofu og
Skaftárelda ehf.
Vinna er hafin við hönnun nýrrar gestastofu Vatnajökulsþjóðgarðs sem mun rísa sunnan þorpsins á
Kirkjubæjarklaustri (við þjóðveg 1). Stefnt er að opnun í byrjun árs 2019. Gestastofan verður rúmlega
600 fermetrar að stærð og mun hýsa upplýsingagjöf fyrir ferðamenn, sýningu og skrifstofur auk
þjónusturýma. Með nýrri gestastofu opnast tækifæri á margs konar fræðslu og upplýsingagjöf til gesta.
Skoða þarf möguleika á persónulegri fræðslu í nágrenni Skaftárstofu; kanna leiðir, velja viðfangsefni og
sögur sem tengjast efni gestastofunnar og finna tímasetningar sem henta gestum svæðisins. Einnig má
nýta gestastofuna betur undir móttöku hópa, viðburði og lifandi fræðslu.

Dagskrá, viðburðir og kynningar
Stærsti hluti skipulagðrar dagskrár Vatnajökulsþjóðgarðs fer fram á tveggja mánaða tímabili yfir
sumarið; júní – ágúst á láglendi og júlí – ágúst á hálendi. Eins og áður segir ræðst það tímabil fyrst og
fremst af þremur þáttum; sumarleyfistíma Íslendinga, opnun vega inn á hálendið og fjárveitingu til
ráðningar sumarstarfsmanna. Þessar aðstæður hafa skapað hefðina en með auknum fjölda erlendra
ferðamanna og lengingu ferðamannatímabilsins þarf að endurskoða það skipulag.
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Í skipulagðri dagskrá svæðanna er fyrst og fremst boðið upp á stuttar gönguferðir, daglegar á nokkrum
fjölförnum stöðum en á öðrum einu sinni til þrisvar í viku. Einnig er boðið upp á daglegar barnastundir
á tveimur stöðum.
Einstaka sinnum er boðið upp á sérstaka viðburði og kynningar sem ekki eru hluti af fastri dagskrá
svæðanna. Þetta geta verið lengri gönguferðir með áherslu á einstaka sögu eða náttúru svæða,
tímabundnar sýningar í gestastofum, sérstakir viðburðadagar í sögu Vatnajökulsþjóðgarðs eða þjóðar
og dagskrá sem er hluti af skipulögðum menningarviðburðum í héraði. Stundum eru slíkir viðburðir í
umsjá utanaðkomandi sérfræðinga með sérstaka þekkingu á viðfangsefninu.

Auk þess hefur starfsfólk haldið kynningar um Vatnajökulsþjóðgarð fyrir aðila með starfsemi innan
þjóðgarðsins, félagasamtök og ferðaþjónustuaðila.
Sjá nánar um dagskrá, sérstaka viðburði og þátttöku í viðauka 6.

Móttaka hópa
Margir ferðahópar (ferðamenn, skólahópar, félagasamtök, starfsmannahópar og fleiri) heimsækja
Vatnajökulsþjóðgarð til lengri eða skemmri tíma. Hvernig staðið er að móttöku ferðahópa ræðst af
aðstæðum hvers svæðis og áfangastaðar.
Í Snæfellsstofu er öllum hópum sem heimsækja gestastofuna boðin kynning en mismunandi er hvort
hópar þiggja það. Þessi þjónusta hefur gefist vel og mætti gera meira af skipulegri móttöku hópa í
Snæfellsstofu ef fleira starfsfólk væri til staðar.
Á öðrum svæðum er reynt að verða við óskum einstakra hópa, sem eru þá fyrst og fremst aðrir hópar
en almennir ferðahópar, um móttöku. Oftast er um að ræða stutta kynningu á Vatnajökulsþjóðgarði,
55

einstaka svæðum hans og starfsemi. Stundum er óskað eftir fræðilegri kynningu á afmörkuðu efni og
er þá einnig reynt að verða við því. Kynningar til hópa fara oftast fram í gestastofum en einnig eru dæmi
um að farið sé með hópum í stuttar ferðir á aðliggjandi svæðum.

Ekki er alltaf hægt að verða við óskum hópa um móttöku vegna manneklu og/eða aðstöðuleysis. Fjölga
þarf starfsfólki og koma upp viðeigandi rými á starfsstöðvum til að efla þennan mikilvæga þátt.
Sjá nánar um móttöku hópa í viðauka 7.

Skólar
Skipulögð fræðsla til skóla og/eða móttaka skólahópa er stunduð á öllum starfssvæðum
Vatnajökulsþjóðgarðs. Umfangið er þó mismikið eftir svæðum og ræðst það m.a. af aðstæðum á
hverjum stað, s.s. tíma starfsfólks, aðstöðu til að taka á móti skólahópum, nálægð við skóla og
fjárhagslegu svigrúmi skóla til vettvangsferða. Engin heildstæð áætlun er til um móttöku skólahópa og
fræðslu til nemenda í Vatnajökulsþjóðgarði.
Nokkrir skólar í nágrenni Vatnajökulsþjóðgarðs heimsækja hann árlega og fara með einstaka bekki í
gönguferðir, fá kynningu hjá starfsfólki og/eða vinna þematengd verkefni. Erlendir skólahópar, flestir
á menntaskólastigi, heimsækja fyrst og fremst Skaftafell en koma lítið á önnur svæði þjóðgarðsins.
Starfsmenn heimsækja einnig skóla í nágrenninu, t.d. á Degi íslenskrar náttúru, og halda kynningar fyrir
nemendur. Viðfangsefni skólaheimsókna í Vatnajökulsþjóðgarð og kynningar í skólum tengjast bæði
náttúru og sögu þjóðgarðsins en einnig er lögð áhersla á að kynna nemendum nærumhverfi sitt, fræða
þá um náttúruvernd, umhverfismál og sjálfbærni.
Lítið er til af námsefni um Vatnajökulsþjóðgarð sem nýtist í skólaheimsóknum og -kynningum. Í
Jökulsárgljúfrum unnu kennaranemar nálægra skóla verkefni fyrir nemendur og kennara og er efnið
aðgengilegt á vefsvæði þjóðgarðsins.
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Áhugi er á að auka samstarf við skóla, einkum í nágrenni Vatnajökulsþjóðgarðs og taka á móti
skólahópum, halda kynningar og útbúa námsefni með skipulagðari og markvissari hætti en nú er gert.
Námsefni getur einnig nýst þeim skólum sem ekki hafa tök á því að heimsækja þjóðgarðinn.
Sjá nánar um fræðslu til skóla í viðauka 7.

Vegalandvarsla
Á sumrin er stunduð svokölluð vegalandvarsla á hálendinu norðan Vatnajökuls og á vestursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs og er hún stunduð alla daga sem landverðir dvelja á svæðinu (með örfáum
undantekningum seint eða snemma á sumrin).
Vegalandvarslan felst í því að landvörður á vakt stöðvar bíla, býður fólk velkomið og afhendir því
upplýsingar um þjóðgarðinn og leiðbeiningar um akstur á hálendinu. Landvörður veitir einnig almennar
upplýsingar um dagskrá, upplýsingaþjónustu landvarða og nýjustu upplýsingar um ástand og aðstæður
á hálendinu. Ef tími gefst og áhugi er fyrir hendi er veitt fræðsla um ýmis náttúrufyrirbæri. Landvörður
á austursvæði er við Kreppubrú, landvörður á norðursvæði er á veginum að Drekagili og landverðir á
vestursvæði eru á Sprengisandsleið og Fjallabaksleið nyrðri. Jafnframt er hafin vegalandvarsla á
Breiðamerkursandi sem tengist eftirliti með íshellaferðum.

Sérstök samstarfsverkefni
Á öllum starfssvæðum tekur Vatnajökulsþjóðgarður þátt í margvíslegum samstarfsverkefnum í
tengslum við fræðslu. Móttaka skólahópa, heimsóknir til skóla og sumarbúða, móttaka og kynningar
fyrir ferðahópa, félagasamtök og stofnanir, útgáfa, merkingar og þátttaka í viðburðum af ýmsum toga
eru allt samstarfsverkefni en einnig eru ýmis verkefni sem hafa formlegri umgjörð og utanumhald.
Fálkasetur Íslands er samstarfsverkefni Vatnajökulsþjóðgarðs í Jökulsárgljúfrum, Náttúrustofu
Norðausturlands, Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga og Fuglastígs á Norðausturlandi en þessir aðilar
komu að undirbúningi við stofnun Fálkasetursins. Auk þess hefur Náttúrufræðistofnun Íslands veitt
verkefninu faglega ráðgjöf. Markmið verkefnisins er m.a. að nýta einstakar aðstæður í Ásbyrgi og
Jökulsárgljúfrum til að fræða almenning um íslenska fálkann, lifnaðarhætti hans og tengsl við aðrar
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tegundir og þá sérstaklega rjúpuna. Markmið þess er einnig að stuðla að aukinni fuglaskoðun á
svæðinu, hvetja til rannsókna á rjúpu og fálka og miðla niðurstöðum með verndun fálkans að leiðarljósi.
Í tengslum við verkefnið hafa landverðir fengið árlega fræðslu um fálkann, með fyrirlestri og/eða
vettvangsferð, frá fuglafræðingum á Náttúrustofu Norðausturlands eða Náttúrufræðistofnun Íslands.
Á liðnum árum hefur einnig verið efnt til fræðsluviðburða í nafni Fálkasetursins.

Fræðsluskjálfti er samvinnuverkefni Vatnajökulsþjóðgarðs í Jökulsárgljúfrum, Skjálftaseturs á
Kópaskeri og kennara úr Öxarfjarðarskóla. Markmið verkefnisins er að fræða grunnskólanemendur um
jarðskjálfta og eldgos og áhrif þeirra á mannskepnuna, umhverfið og landslag. Markhópurinn er miðstig
grunnskólans, 4.-7. bekkur. Að lokinni kynningu í skólastofu fara nemendahópar í dagsferð í
Skjálftasetur og Gljúfrastofu þar sem starfsfólk tekur á móti þeim.
Fræðsla á Dettifossvegi er samstarfsverkefni Vatnajökulsþjóðgarðs í Jökulsárgljúfrum og
Vegagerðarinnar. Markmið verkefnisins er að fræða gesti um landmótun Jökulsárgljúfra;
hamfarahlaup, eldvirkni og samspil þeirra þátta og áhrif á land og fólk. Komið verður upp
fræðsluskiltum á níu áfangastöðum meðfram Dettifossvegi.
Austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er í formlegu samstarfi við Fljótsdalshrepp um eftirlit og
fræðslugöngur við Hengifoss. Einnig er samstarf á milli þeirra og rekstraraðila Laugarfells um
uppsetningu fræðsluskilta um þjóðgarðinn og samstarf við Gunnarsstofnun á Skriðuklaustri um
móttöku hópa og útgáfu upplýsinga- og fræðsluefnis til leiðsögumanna.
Egilsstaðaskóli og skólar á Austurlandi eru samstarfsaðili Vatnajökulsþjóðgarðs á austursvæði um
reglulegar skólaheimsóknir, skólavitjanir og árlegar gönguferðir.
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CINE - Connected Culture and Natural Heritage in the Northern Environment er verkefni sem styrkt
er af Norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins NPA (Northern Periphery and Arctic Programme).
Vatnajökulsþjóðgarður (austursvæði) er aukaaðili að verkefninu í gegnum Gunnarsstofnun á
Skriðuklaustri. Verkefnið gengur út á að skrá og miðla menningararfi með nýjustu tækni og
margmiðlun. Tækni sem er til staðar verður gerð aðgengileg og samnýtt til smíði á tólum sem nýst geta
smærri söfnum til að miðla þeim upplýsingum og gögnum sem þau búa yfir. Unnin verða
tilraunaverkefni, samdar leiðbeiningar og aðgengi opnað að þeim tæknilausnum sem búnar verða til í
verkefninu.
Hörfandi jöklar. Umhverfisráðuneytið fól Vatnajökulsþjóðgarði í samstarfi við Veðurstofu Íslands að
útfæra og hleypa af stokkunum einu af verkefnum sóknaráætlunar Íslands í loftslagsmálum sem
ráðuneytið lagði fram í desember 2015. Í áætluninni nefnist verkefnið „Jöklar Íslands – lifandi
kennslustofa í loftslagsbreytingum“ en er kallað „Hörfandi jöklar“ til einföldunar. Markmið verkefnisins
er að auka vitund fólks um loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á jökla landsins. Verkefnið er til að byrja
með bundið við suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs og ferðamenn kynnast því fyrst í Skaftafelli. Á
leiðinni frá Skaftafelli til Hafnar í Hornafirði, alls um 134 km leið, skarta skriðjöklarnir sínu fegursta í
góðu skyggni, þar verða settar upp nokkrar stöðvar með fræðsluefni. Vonast er til að hægt verði að
miðla upplýsingum um loftslagsbreytingar á sem flestum svæðum þjóðgarðsins. Út er kominn
bæklingur á íslensku og ensku sem ber heitið „Lifandi kennslustofa í loftslagsbreytingum/A natural
laboratory to study climate change“ en einnig er unnið að gerð kennsluefnis um loftslagsbreytingar
fyrir leiðsögumenn og er það verkefni unnið af Nýheimum þekkingarsetri á Höfn.
CLIMATE – The Collaborative Learning Initiative Managing and Adapting to the Environment er
verkefni sem styrkt er af Norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins NPA (Northern Periphery and Arctic
Programme). Vatnajökulsþjóðgarður (suðursvæði) er samstarfsaðili að verkefninu sem gengur meðal
annars út á að aðstoða sveitarfélög og samfélög við að búa sig undir áhrif loftslagsbreytinga.
Leið litla landvarðarins. Frá 2014 hefur Vatnajökulsþjóðgarður tekið þátt í samstarfsverkefninu „Leið
litla landvarðarins“ en verkefnið miðar að því að ná sérstaklega til yngstu gestanna. Samstarfsaðilar
eru Vinir Vatnajökuls, Náttúrustofa Suðausturlands, Ríki Vatnajökuls, Friður og Frumkraftar og
Sveitarfélagið Hornafjörður. Afrakstur verkefnisins er m.a. gestagötur fyrir börn, annarsvegar við
tjaldsvæðið á Höfn og hinsvegar við Skaftárstofu.
Kirkjubæjarskóli. Veturinn 2016-2017 hóf Vatnajökulsþjóðgarður þátttöku í samstarfsverkefni með
Kirkjubæjarskóla, Kötlu jarðvangi og áhugasömum einstaklingum á svæðinu. Fékk verkefnið styrk frá
byggðarþróunarverkefninu Skaftárhreppur til framtíðar. Markmið verkefnisins er að dýpka þekkingu
og skilning nemenda á náttúru og útivist í Skaftárhreppi í gegnum valáfanga í útivistar- og
umhverfisfræðum. Í verkefninu er nemendum kynnt náttúra Skaftárhrepps og sjálfbær nýting hennar
með áherslu á útivistarmöguleika á svæðinu. Verkefninu er ætlað að efla vitund og áhuga barna á
framtíðartækifærum í afþreyingarþjónustu og útivistarmöguleikum í Skaftárhreppi. Jafnframt er
verkefninu ætlað að gera nemendum grein fyrir ábyrgð mannsins gagnvart náttúrunni.

Gestagötur
Ásbyrgi. Blómastígur liggur um birkiskóginn í Ásbyrgi, með viðkomu í grenilundi. Leiðin, sem er um
hálfur kílómetri, liggur eftir greiðfærum stíg með upphafs- og endaskilti ásamt þrettán litlum skiltum
þar sem fjallað er um blómplöntur, fléttur og sveppi sem sjást á leiðinni. Viðfangsefni stígsins er nýting
plantna og þjóðtrú í tengslum við plöntur.
Eyjabakka- og Brúarjökull. Gestagatan „Í faðmi jökla“ er inn við vatnaskil Eyjabakka- og Brúarjökuls
sunnan við Snæfell. Gatan er um 1 km að lengd en gestir taka bækling í upphafi leiðar og fylgja síðan
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númeruðum stikum sem vísa til fyrirbæra sem sjást á leiðinni. Gatan er mjög afskekkt og aðgengi aðeins
yfir skamman tíma á meðan Snæfellsleið (F909) er öll opin. Viðfangsefni gestagötunnar er jökullinn,
síbreytileiki og gróðurframvinda en leiðin sjálf er á síbreytilegri jökulurð framan við jökulinn svo gatan
er aldrei alveg eins frá ári til árs. Ef gestir fylgja leiðbeiningum í upphafi leiðar er aldrei nein hætta.
Fræðslan er bæði á íslensku og ensku.

Skaftafell. Þrjár gestagötur eru í Skaftafelli. Sú fyrsta og jafnframt elsta er jarðfræðistígur sem liggur
frá Skaftafellsstofu inn að Skaftafellsjökli. Í upphafi gönguleiðar fá gestir bækling sem vísar á númeraðar
stikur á leiðinni en í bæklingnum má lesa um ýmis jarðfræðifyrirbæri sem sjást við stikurnar. Leiðin er
mikið farin en stígurinn er mjög aðgengilegur og fær hjólastólum, barnakerrum/ vögnum.
Önnur gestagatan fjallar um sögu svæðisins, búsetu og mannlíf í Öræfum og áhrif jökulvatna og eldgosa
á búsetusögu Öræfa. Hún liggur um Gömlutún sem eru neðst í Skaftafellsheiði en á leiðinni hefur verið
komið upp fimm fræðsluskiltum.
Þriðja gestagatan er á gönguleiðinni inn að Bæjarstaðarskógi en á henni hefur verið komið upp fimm
fræðsluskiltum með upplýsingum um þjóðlíf, dýralíf og fleira.
Lakagígar. Gestagata liggur í gegnum einn af gígum Lakagígaraðarinnar. Hún tekur um 30-45 mínútur í
göngu en gestir taka bækling í upphafi leiðar og fylgja síðan númeruðum staurum, alls þrettán talsins,
sem vísa til fyrirbæra sem sjást á leiðinni. Gestagatan liggur um úfið og óslétt hraun og þarf að sýna
varúð þegar hún er gengin. Viðfangsefni gestagötunnar eru eldgos, lágplöntur og frumframvinda.
Áformað er að byggja pall og göngustíg við upphaf gestagötunnar svo sjá megi ofan í einn Lakagíginn.
Stefnt er að fleiri gestagötum, m.a. í Kverkfjöllum.

Upplýsinga- og fræðsluskilti
Í stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs er gert ráð fyrir upplýsinga- og fræðsluskiltum
þar sem „tilefni er til að miðla upplýsingum um ferðaleiðir, þjónustu, náttúrufar og menningarminjar.“
Upplýsinga- og fræðsluskilti eru á fjölmörgum stöðum, við gestastofur, á tjaldsvæðum, á
áningarstöðum, á bílastæðum við upphaf gönguleiða, á gönguleiðum og víðar. Þá er unnið að hönnun,
gerð og uppsetningu upplýsinga- og fræðsluskilta á allmörgum stöðum.
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Helst vantar að merkja Vatnajökulsþjóðgarð betur við þjóðgarðsmörk og innkomuleiðir eins og lagt er
til í stjórnunar- og verndaráætlun. Einnig þarf að merkja Vatnajökulsþjóðgarð betur sem áfangastað
við helstu þjóðvegi sem liggja að honum.

Í viðauka 8 er listi yfir helstu upplýsinga- og fræðsluskilti Vatnajökulsþjóðgarðs ásamt upplýsingum um
þau skilti sem unnið er að.

Útgáfa
Af útgefnu efni eru bæklingar um Vatnajökulsþjóðgarð eða einstök svæði hans fyrirferðamestir.
Bæklingarnir innihalda ýmsar gagnlegar upplýsingar fyrir gesti s.s. um staðhætti, reglur, þjónustu,
náttúrufar og sögu ásamt korti sem sýnir leiðir um þjóðgarðinn. Bæklingarnir eru gefnir út á íslensku
og ensku.
Vinir Vatnajökuls hafa styrkt útgáfu bæklinga en auk þess hafa Vinirnir gefið út leiðsagnarbók um
Vatnajökulsþjóðgarð á íslensku, ensku og þýsku og bók fyrir börn sem er sérstaklega ætluð íslenskum
börnum sem heimsækja Skaftafell og Ásbyrgi. Einnig gáfu þeir út heftið „Litli landvörðurinn“ fyrir hvert
starfssvæði þjóðgarðsins en það er sérstaklega ætlað börnum.
Vinir Vatnajökuls styrktu gerð kynningarmyndar um Vatnajökulsþjóðgarð og einstök svæði hans en
kynning um suðursvæði þjóðgarðsins er meðal annars sýnd í Skaftafellsstofu og Gömlubúð.
Vestur-, suður- og austursvæðið hafa gefið út stök fréttabréf með fréttum af viðkomandi svæði en
þeim var bæði dreift með fjölpósti og rafrænt. Flest svæðin gera ársskýrslur en sameiginleg ársskýrsla
Vatnajökulsþjóðgarðs hefur ekki komið út reglulega.
Í viðauka 9 er að finna lista yfir útgefið efni.
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Vefsvæði
Vatnajökulsþjóðgarður heldur úti vefsvæðinu www.vatnajokulsthjodgardur.is og þar er að finna
hagnýtar upplýsingar fyrir þá sem ætla að ferðast um þjóðgarðinn og dvelja þar í lengri eða skemmri
tíma. Þar er einnig fróðleikur um náttúru og sögu þjóðgarðsins ásamt upplýsingum um stjórnsýslu
garðsins. Vefsvæðið er bæði á íslensku og ensku en enski hlutinn er ekki eins ítarlegur og sá íslenski.
Yfirumsjón og ritstjórn vefsvæðisins er í höndum heilsársstarfsmanns sem sinnir vefsvæðinu í
hjáverkum. Gert er ráð fyrir að hvert svæði beri ábyrgð á efni viðkomandi svæðis, bæti inn og uppfæri
en ritstjórn verði áfram í höndum eins aðila.
Bæta þarf inn efni á vefsvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, auka gagnvirkni og nota vefinn betur til að ná til
gesta með mikilvægar upplýsingar og fræðslu. Umsjón með vefsvæðinu er umfangsmikið verkefni sem
ætti að vera aðalverkefni eins starfsmanns.

Samfélagsmiðlar
Vatnajökulsþjóðgarður er bæði með Facebook-síðu á íslensku og ensku:
www.facebook.com/Vatnajokulsthjodgardur
www.facebook.com/vatnajokullnationalpark
Markmiðið með síðunum er þríþætt:




Að auka almenna vitund um Vatnajökulsþjóðgarð og þá starfsemi sem þar fer fram
Að byggja upp stóran fylgjendahóp sem auðvelt er að koma upplýsingum til
Að auka áhuga á náttúruvernd, náttúruskoðun og útivist, m.a. með beitingu náttúrutúlkunar

Samfélagsmiðlarnir eru hugsaðir fyrir meira léttmeti en það sem birtist á vefsvæðinu; almennar
upplýsingar frá degi til dags og náttúrutúlkun. Fastráðið starfsfólk hefur ritstjórnaraðgang að Facebooksíðu en útbúnar hafa verið leiðbeiningar um notkun miðilsins.
Virknin er mismikil milli einstakra svæða Vatnajökulsþjóðgarðs og mætti jafna hana og nýta betur þau
tækifæri sem felast í Facebook-síðunni. Útbúnar hafa verið sérstakar síður í Jökulsárgljúfrum,
Snæfellsstofu, Snæfelli, Skaftafell, Jökulsárlóni og Gömlubúð.
Facebook-síður einstakra svæða bjóða upp á aukna möguleika, m.a. gagnvirkrar þátttöku gesta á þeim
stað sem þeir heimsækja hverju sinni.
Vatnajökulsþjóðgarður er einnig á Vimeo: http://vimeo.com/vatnajokullnationalpark

62

Framtíðin
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Framtíðin
Allt fræðslustarf á að byggja á heildarsýn um Vatnajökulsþjóðgarð, náttúru, sögu og menningu hans en
einnig er mikilvægt að það sé skipulagt með heildstæðum hætti til langs tíma. Fræðslustarfið þarf
einnig að hafa tilgang og markmið, viðfangsefni þurfa að vera skýr, vel afmörkuð og fela í sér mikilvæg
skilaboð til gesta þjóðgarðsins.
Í þessum kafla eru dregin fram helstu áherslur, markmið og verkefni sem stefnt er að vinna að á næstu
fimm árum, 2018-2022, en það er jafnframt gildistími fræðsluáætlunar. Kaflanum er skipt í fimm
undirkafla en hverjum þeirra fylgja töflur með helstu markmiðum og aðgerðum. Í töflunum eru einnig
listaðar upp ýmsar áskoranir sem þarf að takast á við til að koma aðgerðum í framkvæmd, mögulegir
samstarfsaðilar, markhópar einstakra verkefna og helstu viðfangsefni þar sem við á. Viðfangsefnin eru
oft tilgreind með skammstöfunum en nánari útskýringu á skammstöfunum er að finna í kaflanum Yfirlit
viðfangsefna bls. 31.
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Fræðsla og innra starf Vatnajökulsþjóðgarðs (VÞ)
Innra starf Vatnajökulsþjóðgarðs, þ.m.t. fræðsla og miðlun upplýsinga, hefur ekki vaxið og eflst í
samræmi við fjölgun gesta og lengingu ferðamannatímabilsins. Vaxandi þörf og eftirspurn er eftir
auknu samstarfi um miðlun í nærumhverfi þjóðgarðsins, við ferðaþjónustu og fleiri aðila.
Efla þarf innra fræðslustarf og upplýsingamiðlun og ráða heilsárs fræðslufulltrúa. Til að byrja með má
ráða einn fyrir allan þjóðgarðinn eða tvo sem myndu skipta verkefnum og svæðum á milli sín. Til að ná
betri tengslum við nærsamfélag er til framtíðar nauðsynlegt að fræðslufulltrúi starfi á hverri
meginstarfsstöð og þarf hvert svæði að hafa einn slíkan innan fárra ára.
Mikilvægt er að huga að símenntun starfsmanna, að þeir geti sótt sér þekkingu bæði innan- og
utanlands byggða á þekkingu og reynslu annarra. Efla þarf færni starfsfólks með því að auka menntun
í fræðslu og upplýsingamiðlun, útbúa viðmið til að meta gæði fræðslu og matsverkfæri. Færni
starfsmanna eykst einnig með aukinni samfellu í fræðslustarfi en það markmið næst aðeins ef
heilsársstörfum í fræðslu og upplýsingamiðlun fjölgar.
Styrkja þarf þann grunn sem fræðslustarf og upplýsingamiðlun byggir á. Koma þarf upp rafrænum og
miðlægum gagnagrunni sem nýtist við skipulagningu, undirbúning, og miðlun fræðslu og upplýsinga.
Sá grunnur gæti einnig nýst öðrum en starfsfólki við miðlun fróðleiks um Vatnajökulsþjóðgarð.
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Taka aukinn og virkan þátt í
menntun landvarða.

Efla þjálfun og fræðslu til
sumarstarfsmanna.
Samræma skipulag og
framkvæmd milli svæða.

Undirbúningur
sumarstarfsmanna í föstu
og skipulögðu ferli.
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Skipuleggja námskeið í landvörslu í samráði við
Umhverfisstofnun og þjóðgarðinn á Þingvöllum
(Þjóðgarðastofnun).
 Kynna svæði þjóðgarðsins á landvarðanámskeiði.
 Auka áherslur í samskiptafærni og þjálfa landverði í
samskiptum við vettvangsfræðslu.
 Auka vefnám; fyrirlestra, verkefni og próf/símat.
Skipuleggja sérstaka undirbúningsdaga fyrir sumarstarfsfólk.
 Samræma þjálfun landvarða í upphafi starfstímabils sbr.
gæðahandbók.
 Nýta fjarfundi og vefsvæði til undirbúnings og þjálfunar.
 Fá sérfræðinga til að fjalla um ákveðin viðfangsefni á
undirbúningsdögum.

Ráða fræðslufulltrúa til starfa í þjóðgarðinn.
 Ráðinn fræðslufulltrúi á eina starfsstöð þjóðgarðsins,
eigi síðar en í byrjun árs 2019. Viðkomandi leiðir
fræðslustarf í þjóðgarðinum öllum og mótar starf
fræðslufulltrúa í samráði við þjóðgarðsverði.
Vinna starfsþróunaráætlun með heilsársstarfsmönnum í
fræðslu og upplýsingagjöf.
 Gefa starfsmönnum kost á að sækja
námskeið/ráðstefnur innan lands sem utan.
 Halda árleg endurmenntunarnámskeið í samstarfi við
fleiri aðila.

Að efla fræðslustarf, í heild og
á einstaka starfsstöðvum,
þannig að þjóðgarðurinn
uppfylli með skilvirkum hætti
lögbundið hlutverk sitt.
Að heilsársstarfsfólk í fræðslu
og upplýsingamiðlun hafi
tækifæri til að viðhalda
þekkingu sinni og auka hana,
og tileinka sér nýjustu strauma
og stefnur í miðlun.

Þátttaka í námskeiði í
landvörslu innan
Umhverfisstofnunar
(Þjóðgarðastofnunar).

Náttúrutúlkun, upplýsingamiðlun og fræðslustarf sett í
brennidepil á sameiginlegum, árlegum fundi stjórnar- og
starfsmanna.
 Kynna fræðsluáætlun á fundum svæðisráða og stjórnar.

Styrkja sameiginlega sýn
starfsfólks, stjórnar og
svæðisráða á hlutverk
þjóðgarða og gildi
upplýsingamiðlunar og fræðslu
fyrir stjórnun þeirra.

Allt starfsfólk þjóðgarðsins,
stjórn og svæðisráð hafi
sameiginlega sýn á:
 Hlutverk þjóðgarðsins
og hlutverk þjóðgarða
almennt.
 Gildi fræðslu og
upplýsingamiðlunar í
stjórnun þjóðgarðsins.
Fræðslufulltrúi starfar á
hverju rekstrarsvæði
þjóðgarðsins fyrir sig, með
það hlutverk að framfylgja
fræðsluáætlun VÞ.
Allt heilsársstarfsfólk (í
fræðslu- og
upplýsingamiðlun) starfar
samkvæmt virkri
símenntunarstefnu.

Aðgerðir

Markmið

5 ára lokatakmark

Markmið og áherslur 2018-2019

Breytileg starfstímabil.
Fjármagn
Tími til undirbúnings
gjarnan skorinn niður
vegna sparnaðar.

Umhverfisstofnun
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum.
(Þjóðgarðastofnun)
Náttúrufræðistofnun Íslands.
Landgræðslan, Skógræktin
Náttúrustofur
Landsbjörg
Umhverfis- og
náttúruverndarsamtök.

Umhverfisstofnun
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum.
Símenntunarstöðvar
Interpret Europe.
European Ranger Association.
NAI – National Association for
Interpretation.
Umhverfisstofnun
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum.
(Þjóðgarðastofnun)
Símenntunarstöðvar
Ýmsir sérfræðingar.

Fjármagn
Tími

Þróun starfsins og stöðug
endurskoðun á
hæfniskröfum landvarða.

Umhverfisráðuneytið
Mennta- og menningarmálaráðuneytið.
UNESCO

Umhverfisstofnun
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum.
(Þjóðgarðastofnun)

Mögulegir samstarfsaðilar

Fjármagn og heimild til
að stofna ný störf.

Tími
Skipulag

Áskoranir

Að efla fræðslustarf, í heild og
á einstökum starfsstöðvum,
þannig að þjóðgarðurinn
uppfylli með skilvirkum hætti
lögbundið hlutverk sitt.

Lengja undirbúningstíma og
bæta aðstöðu starfsmanna.

Fræðslufulltrúi starfar á
hverju rekstrarsvæði
þjóðgarðsins fyrir sig, með
það hlutverk að framfylgja
fræðsluáætlun
þjóðgarðsins.

Starfsfólk hefur nægan
undirbúningstíma og
aðstaða þeirra góð.

Að til sé rafrænn, miðlægur
gagnagrunnur fyrir fræðslu
sem starfsfólk getur unnið
með og uppfært.

Að til séu gæðaviðmið fyrir
fræðslu og matsverkfæri til að
meta gæði hennar.

Miðlægur gagnagrunnur í
fræðslu nýtist öllum
starfsmönnum.

Öll fræðsla framkvæmd eftir
gæðaviðmiðum og einföld
matsverkfæri notuð til að
meta gæði hennar.

Eitt af verkfærum
fræðslufulltrúa – ekki
forgangsatriði fyrr en
fræðslufulltrúar eru ráðnir.

Að samtvinna náttúrutúlkun/fræðslu við nafn
þjóðgarðsins þannig að það
verði oftar sýnilegt bæði í
ræðu og riti.

Kjörorð þjóðgarðsins sé vel
þekkt á landsvísu.

Sjá einnig kaflann Fræðsla til
gesta bls. 77.

Markmið

5 ára lokatakmark

Markmið og áherslur 2020-2022

67

Sbr. Scottish Natural Heritage í Skotlandi – „Connecting
people and nature in Scotland“.
Ráða tímabundinn starfsmann/verktaka til að þróa og
koma upp miðlægum gagnagrunni fyrir fræðslu.
 Velja hentugt kerfi til að hýsa grunninn.
 Setja inn grunnupplýsingar um gesti s.s. fjölda,
samsetningu, dreifingu og þátttöku í dagskrá.
 Setja inn efni í grunninn, s.s. skjöl, vísindagreinar,
ljósmyndir, gamlar ljósmyndir, myndbönd og fleira.
 Þjálfa starfsfólk til að nota og viðhalda grunninum.
 Opna fyrir aðgang að hluta grunnsins og kynna hann
þeim samstarfsaðilum sem fá að nota hann.
Útbúa gæðaviðmið fyrir fræðslu. Annars vegar
grundvallarviðmið fyrir alla fræðslu og hinsvegar viðmið
fyrir einstaka miðla eða þætti fræðslunnar.
 Þróa og útbúa einföld matsverkfæri til að meta
viðmiðin og gæði fræðslunnar. Annars vegar til að
meta hvort grundvallarviðmiðum sé náð og hinsvegar
til að meta einstaka miðla.

Útbúa kjörorð þjóðgarðsins sem innifelur meðal annars
boðskap um fræðslu/náttúrutúlkun.
 Halda samkeppni um kjörorð – í skólum og víðar

Ráða fræðslufulltrúa til starfa í þjóðgarðinn.
 Ráðið í aðra stöðu fræðslufulltrúa ekki síðar en árið
2021. Fræðslufulltrúarnir skipta með sér svæðum
þannig að annar sinnir suður- og vestursvæði, hinn
norður- og austursvæði.
 Tveir fræðslufulltrúar ráðnir til viðbótar fyrir lok
tímabils og hvert svæði hefur eigin fræðslufulltrúa.
Tryggja nægan undirbúningstíma og aðstöðu starfsmanna
á öllum svæðum.
 Auka sérhæfingu landvarða.
 Þjálfa landverði í samskiptum við vettvangsfræðslu.
 Bæta aðstöðu starfsmanna til undirbúnings fræðslu.

Aðgerðir

Ráðning fræðslufulltrúa.
Þekking á grundvallaratriðum gæða í fræðslu.
Skýr markmið.
Samræming
Tími
Úrvinnsla og nýting
niðurstaðna.

Ráðning fræðslufulltrúa.
Tæknilausnir
Fjármögnun á hugbúnaði
og starfskrafti.
Samræming gagna.
Samstarf við ýmsa aðila.

Eitt kjörorð fyrir
Vatnajökulsþjóðgarð eða
sameiginlegt kjörorð fyrir
alla þjóðgarða landsins?

Ráðning fræðslufulltrúa.
Fjármagn
Undirbúningstími
starfsmanna.
Þekking starfsmanna.

Fjármagn og heimild til að
stofna ný störf.

Áskoranir

(Þjóðgarðastofnun)

Umhverfisstofnun
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum.
(Þjóðgarðastofnun)
Ýmsir sérfræðingar.
Fræðimenn og
rannsóknastofnanir.
Menningarmiðstöðvar
Skólar
Ferðaþjónustuaðilar

Umhverfisstofnun
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum.
(Þjóðgarðastofnun)

Þjóðgarðastofnun
Náttúrustofur
Menningarmiðstöðvar
Fræðimenn og sérfræðingar.

Umhverfisráðuneytið
Mennta- og menningarmálaráðuneytið.
UNESCO

Mögulegir samstarfsaðilar

Samstarf
Öflugt samstarf er forsenda að árangursríku fræðslustarfi og miðlun upplýsinga. Efla þarf enn frekar
samstarf við fræðasamfélagið, stofnanir, fyrirtæki, félagasamtök og einstaklinga um upplýsingaöflun,
miðlun og einstök fræðsluverkefni. Mikilvægt er að samstarf og samstarfsverkefni nýtist öllum
viðkomandi og það ætti að vera hagur Vatnajökulsþjóðgarðs að bjóða upp á aðstöðu sem
samstarfsaðilar geta nýtt sér.
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Að viðhalda góðu samstarfi við
Vini Vatnajökuls um
fjármögnun skilgreindra
fræðsluverkefna.

Gagnvirkt og skipulagt
samstarf við Vini
Vatnajökuls.

Að efla upplýsingagjöf, fræðslu
og samstarf um miðlun til
ferðafélaga, ferðaklasa,
útivistarhópa, ferðaþjónustuaðila, björgunarsveita og
sjálfboðaliða.

Að koma á gagnvirku samstarfi
við upplýsingamiðstöðvar í
nágrenni þjóðgarðs.

Ferðafélög, ferðaklasar,
útivistarhópar og
ferðaþjónustuaðilar eru
meðvitaðri um starfsemi og
verðmæti þjóðgarðsins.

Upplýsingamiðstöðvar eru
meðvitaðar um möguleika
ferðamanna í
þjóðgarðinum.

Sameiginleg sýn til eflingar
fræðslu.

Markmið
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Tími

Tími
Skipulag

Kynna þjóðgarðinn fyrir sjálfboðaliðum þjóðgarðsins.
 Halda sérstaka móttöku og kynningar fyrir
sjálfboðaliða á einstaka svæðum.
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Tími

Kynna þjóðgarðinn fyrir björgunarsveitum á svæðum og á
hálendisvakt.
 Halda sérstakar kynningar fyrir björgunarsveitir.
Móttaka á hálendi.

Kynna upplýsingamiðstöðvar í nágrenni þjóðgarðs á
vefsvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.
Miðla efni og grunnupplýsingum jafnóðum til
upplýsingamiðstöðva.

Ráðning fræðslufulltrúa.
Virk samtöl/ tengsl.
Tími
Skipulag
Fjármagn

Samkomulag um áherslur
og forgangsröðun.

Áskoranir

Kynna fræðslustefnu Vatnajökulsþjóðgarðs fyrir
ferðafélögum, ferðaklösum og ferðaþjónustuaðilum og
hvernig þessir aðilar geta nýtt sér hana í sinni starfsemi.
 Póstlistar.
 Kynningar og fyrirlestrar.
Kynna þjóðgarðinn; starfsemi, ferðaleiðir og möguleika.
 Kynningar- og fræðsluferðir.
 Opið hús í gestastofum á vorin.
 Fræðsluefni til einstakra útivistarhópa.

Forgangsraða styrkhæfum verkefnum í samráði við Vini
Vatnajökuls.

Aðgerðir

Sjálfboðaliðasamtök um
náttúruvernd.
Conservation Volunteers
(UST).
Sjálfboðaliðar Landsvirkjunar
og fleiri samtök.
Upplýsingamiðstöðvar

Landsbjörg

Hvert svæði kortleggur og
skilgreinir sína samstarfsaðila.

Ferðafélög (FÍ, FFA, FFF).
Ferðaþjónustuaðilar
Ferðaklasar
SAMÚT

Ferðafélög
Ferðaþjónustuaðilar
Skólar
Rannsóknaraðilar, fræðimenn
og stofnanir.
Einstaklingar

Mögulegir samstarfsaðilar

Skilgreina/koma upp aðstöðu innan þjóðgarðs eða í næsta
nágrenni sem samstarfsaðilar geta nýtt sér, s.s. starfsfólk
skóla, skólahópar, fræðimenn, listamenn, sjálfboðaliðar
og björgunarsveitir.

Tryggja aðstöðu innan eða í
nágrenni þjóðgarðs sem
samstarfsaðilar geta nýtt sér,
s.s. starfsfólk skóla,
skólahópar, fræðimenn,
listamenn, björgunarsveitir og
sjálfboðaliðar.

Endurskoðun fræðslustefnu
hafin í samráði við
sérfræðinga.

Miðlægur gagnagrunnur, sjá
einnig kaflann Fræðsla og
innra starf Vatnajökulsþjóðgarðs bls. 65.
Samræmd stefna um
nýtingu á aðstöðu sem er til
staðar í þjóðgarðinum.

Stofna þverfaglegt fræðsluráð
Vatnajökulsþjóðgarðs sem
veitir þjóðgarðinum ráðgjöf
varðandi fræðslustefnu,
fræðsluáætlun og einstök
fræðsluverkefni.

Rannsóknir og niðurstöður
þeirra nýtist við fræðslu og
miðlun upplýsinga.

Miðla efni – öflun og miðlun upplýsinga.
 Hvetja til rannsókna, einkum grunnrannsókna.
 Auka fræðsluefni og fá efni frá fræðimönnum.
 Miðla rannsóknum fræðimanna.
 Skilgreina hvað þjóðgarðurinn og/eða nærsamfélag fá
í staðinn fyrir aðstöðu fræðimanna til rannsókna, t.d.
reglulega kynningarfundi eða ráðstefnur um
rannsóknaniðurstöður, upplýsingar, fræðslu, afurð,
vinnustofur, menningarviðburði o.fl.

Auka samstarf við fræðimenn
og rannsóknastofnanir.

Starfsmaður leyfisveitinga
fyrir rannsóknir og
fræðslufulltrúar vinna náið
saman að öflun og miðlun
upplýsinga.
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Kalla saman og/eða tilnefna aðila í fræðsluráð.
 Hefja endurskoðun fyrir lok 5 ára tímabils.

Fræðslufulltrúar hvers svæðis forma samstarf með
skilgreindum samstarfsaðilum sem einnig hafa fræðslu og
upplýsingahlutverk, t.d. náttúrustofur,
menningarmiðstöðvar, skólar og þekkingarnet. Einnig með
einstaklingum sem hafa sérþekkingu.

Stofnun svæðisbundinna
samráðshópa á sviði fræðslu
sem hafa það að markmiði að
efla fræðslu til nærsamfélags
og gesta þjóðgarðsins.

Hvert svæði hefur
skilgreindan
samráðsvettvang.

Aðgerðir

Markmið
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Ráðning fræðslufulltrúa.
Tími
Halda þessu ráði lifandi og
virku.
Fjármagn

Ráðning fræðslufulltrúa.
Skipulag
Utanumhald

Ráðning fræðslufulltrúa.
Skortur á rannsóknum á
vissum svæðum.
Ná til fræðimanna.
Utanumhald

Ráðning fræðslufulltrúa.
Tími
Skipulag
Fjármagn

Áskoranir

Háskólar og háskólastofnanir.
Náttúrustofur
Menningarmiðstöðvar
Fræðimenn

Menningarmiðstöðvar
Háskólar
Kennarasambandið
Listaháskóli Íslands.
Þekkingarnet
Ferðaþjónustuaðilar með
aðstöðu innan þjóðgarðs.
Landsbjörg
Skólar á svæðum.
Sjálfboðaliðar, s.s.
Sjálfboðaliðasamtök um
náttúruvernd, Conservation
Volunteers (UST) og
sjálfboðaliðar Landsvirkjunar.

Rannsóknaaðilar, fræðimenn
og stofnanir.

Náttúrustofur
Menningarmiðstöðvar
Þekkingarnet
Einstaklingar með
sérþekkingu.

Mögulegir samstarfsaðilar

Nærsamfélag
Auka þarf miðlun til nærsamfélags Vatnajökulsþjóðgarðs en íbúar ættu að hafa tækifæri til að fræðast
um þjóðgarðinn og upplifa hann sem heild sem þeir eigi hlutdeild í. Þá þarf að upplýsa um starfsemi,
ákvarðanir og viðburði og bjóða ætti upp á fjölbreytta dagskrá og viðburði fyrir íbúa í nærsamfélagi,
allt árið um kring.
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Að upplýsa
nærsamfélag reglulega
um helstu áherslur og
starfsemi þjóðgarðsins.

Á hverju ári er boðið
upp á fjölbreytta
dagskrá fyrir íbúa.

Nærsamfélag upplýst
um áherslur og
starfsemi
Vatnajökulsþjóðgarðs.

Fjölbreytt dagskrá fyrir
nærsamfélag.

.

Að íbúar í
nærsamfélögum hafi ár
hvert möguleika á
opnu samtali við stjórn,
svæðisráð og starfsfólk
Vatnajökulsþjóðgarðs.

Samtal
Vatnajökulsþjóðgarðs
og nærsamfélags um
málefni þjóðgarðsins
komið í reglulegan
farveg.

Að halda a.m.k. tvo
viðburði á ári á hverju
svæði, sérstaklega
sniðna að
nærsamfélaginu.
Gjarnan annar á
hálendinu þar sem það
á við.

Markmið
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Kynningar fyrir vinnustaði og starfshópa.
 Hvert svæði á tilbúna kynningu, annars vegar á
garðinum í heild og hins vegar á svæðinu – uppfærðar
eftir þörfum.

Viðburðir á hálendi gætu verið.
 31. júlí (alþjóðadagur landvarða)
 24. ágúst (alþjóðadagur þjóðgarða)

Viðburðir í gestastofum/á láglendi. Helstu dagar sem
koma til greina eru:
 2. febrúar (alþjóðadagur votlendis)
 25. apríl (dagur umhverfisins)
 24. maí (European Day of Parks)
 16. sept. (dagur íslenskrar náttúru)
 5. desember (alþjóðadagur jarðvegs)

Opnir ársfundir svæðisráða að vori/síðla vetrar.
 Viðburðadagatal með heildstæðri dagskrá kynnt og
farið yfir það sem framundan er á svæðinu.
 Svæðisbundin fréttabréf vor og haust.
 Í lok árs er starfsemi og dagskrá næsta árs ákveðin og
auglýst í byrjun árs með sérstöku viðburðadagatali.
 Koma upp tengiliðum meðal fjölmiðla, svæðisbundið
og á landsvísu.

Árleg Vatnajökulsþjóðgarðsþing – til skiptis á svæðunum.
Dagskrá tengd viðfangsefni/þema hvers árs.

Aðgerðir – einstök verkefni

Starfsfólk tilbúið að
halda kynningar sé
þess óskað.

Skipulag
Tími

Fræðslugöngur og
móttaka á hálendinu.

Sýningar/fyrirlestrar/
fræðslugöngur í
tengslum við þema
dagsins.

Ráðning
fræðslufulltrúa.
Undirbúningur og
útgáfa fréttabréfa.
Viðburðadagatal með
góðum fyrirvara.

Ráðning
fræðslufulltrúa.
Skipulag þinga í
tengslum við árlega
dagskrá.
Fjármagn
Viðburðadagatal þarf
að liggja fyrir.

Áskoranir

Samtök innan
sveitarfélagsins, t.d.:
kvenfélög
ungmennafélög
félag eldri borgara
ferðafélög og
ferðaþjónustuaðilar.

Fræðimenn
Listamenn
Skólar

Stjórn og svæðisráð.

Stjórn og svæðisráð.

Fræðimenn
Staðbundnar
stofnanir.

Mögulegir
samstarfsaðilar

Kynningarefni um
garðinn og svæðin.

Val hverju sinni í
tengslum við áherslur
viðkomandi dags.

Helstu verkefni og
áherslur.
Sögur af starfsemi.

Verkefni sumarsins.
Viðburðadagatal

Fræðsla í tengslum
við viðfangsefni/þema
ársins.

Viðfangsefni

Á hverju ári er boðið
upp á fjölbreytta
dagskrá fyrir íbúa.

Fjölbreytt dagskrá fyrir
nærsamfélag.

.

Að upplýsa
nærsamfélag reglulega
um helstu áherslur og
starfsemi þjóðgarðsins.

Nærsamfélag upplýst
um áherslur og
starfsemi
Vatnajökulsþjóðgarðs.

Á hverju ári eru haldnir
a.m.k. tveir viðburðir á
hverju svæði,
sérstaklega sniðnir að
nærsamfélaginu.
Gjarnan annar á
hálendinu þar sem það
á við.
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Gönguferðir með sögulegu ívafi.
Tímabundnar sýningar/farandsýningar. Sjá einnig
kaflann Fræðsla til gesta bls. 77.
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Kynningar fyrir vinnustaði og starfshópa.
 Hvert svæði á tilbúna kynningu, annars vegar á
garðinum í heild og hins vegar á svæðinu – uppfærðar
eftir þörfum.

Viðburðir á hálendi gætu verið.
 31. júlí (alþjóðadagur landvarða)
 24. ágúst (alþjóðadagur þjóðgarða)

Viðburðir í gestastofum/á láglendi.Helstu dagar sem koma
til greina eru:
 2. febrúar (alþjóðadagur votlendis)
 25. apríl (dagur umhverfisins)
 24. maí (European Day of Parks)
 16. sept. (dagur íslenskrar náttúru)
 5. desember (alþjóðadagur jarðvegs)

Fyrirlestrar um einstök málefni, t.d. í tengdir viðburðum.




Starfsfólk tilbúið að
halda kynningar sé
þess óskað.

Skipulag
Tími

Fræðslugöngur og
móttaka á hálendinu.

Sýningar/fyrirlestrar/
fræðslugöngur í
tengslum við þema
dagsins.

Ráðning
fræðslufulltrúa.
Undirbúningur og
útgáfa fréttabréfa.
Viðburðadagatal með
góðum fyrirvara.
Undirbúningur
Tími





Svæðisbundin fréttabréf vor og haust.
Árlegt fréttabréf fyrir allan þjóðgarðinn.
Ársskýrsla.
Í lok árs er starfsemi og dagskrá næsta árs ákveðin.
Auglýst í byrjun árs með sérstöku viðburðadagatali.

Áskoranir

Aðgerðir – einstök verkefni

Samtök innan
sveitarfélagsins, t.d.:
kvenfélög
ungmennafélög
félag eldri borgara
ferðafélög
ferðaþjónustuaðilar

Fræðimenn
Listamenn
Skólar

Fræðaþulir í
nærsamfélaginu.
Fræðimenn með
mikla þekkingu á
svæðinu.
Sbr. að neðan.

Stjórn og svæðisráð.

Mögulegir
samstarfsaðilar

Kynningarefni um
garðinn og svæðin.

Val hverju sinni í
tengslum við áherslur
viðkomandi dags.

Áherslur hverju sinni.

VÞ-10, VÞ-12.
sagan, jarðfræðin og
lífríkið á hverju svæði
fyrir sig.

Helstu verkefni og
áherslur.
Sögur af starfsemi.

Viðfangsefni

Skólar
Leggja á aukna áherslu á samstarf við skóla á sem flestum skólastigum, með skipulagðri móttöku
skólahópa á öllum starfssvæðum, heimsóknum í skóla, aðgengilegu fræðsluefni, t.d. á vefsvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs og einstaka nemendaverkefnum á háskólastigi sem nýtast í starfi þjóðgarðsins.
Útbúa þarf sérstakt fræðsluefni með hliðsjón af námskrá skóla og á hverju starfssvæði þarf að vera
aðstaða þar sem hægt er að taka á móti skólahópum en slík aðstaða getur nýst fleiri samstarfsaðilum.
Ekki aðeins geta einstaka skólar skapað sér sérstöðu vegna nálægðar við þjóðgarðinn heldur fá
nemendur einnig tækifæri til að kynnast heimabyggð sinni betur og styrkja eigin sjálfsmynd.
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Markmið

Kynna þjóðgarðinn í
skólasamfélaginu.
Vinna kynningarefni um
möguleika þjóðgarðsins í formi
fyrirlestra, bæklings eða
vefefnis.

Þróa og vinna fræðsluefni fyrir
erlenda skóla sem heimsækja
þjóðgarðinn.

Kynna þjóðgarðinn vel fyrir
leiðsögumönnum.

5 ára lokatakmark

Kennarar á hverju svæði
orðnir meðvitaðir um þá
möguleika í fræðslu sem
eru til staðar í
þjóðgarðinum.

Kortlagningu erlendra
skóla lokið.

Komið á formlegu
samstarfi við skóla sem
bjóða upp á leiðsögunám.

Markmið og áherslur 2018-2019
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Tími
Tími
Fjármögnun



Bjóða upp á fyrirlestra.
Vinna námsefni um
þjóðgarðinn.

Skráning erlendra
skólahópa á öllum
svæðum.

Fjármögnun

Skipuleggja
námskeið og
kynningar.

Áskoranir

Kortleggja heimsóknir erlendra
skólahópa og þarfir/áhugasvið
þeirra.

Fyrirlestrar og vinnustofur á
kennaraþingum á haustin.

Aðgerðir – einstök verkefni

Leiðsöguskólinn
Endurmenntun HÍ.

Ferðaskrifstofur
Erlendir skólar.

Kennarafélögin
Ýmsir
samstarfsaðilar.

Mögulegir
samstarfsaðilar

Nemendur í
leiðsögunámi.
Leiðsögumenn

Nemendur
erlendra skóla.

Kennarar á
nærsvæðum.

Markhópar

Ræðst af þörfum
og áhugasviði
hópa.
Kynningarefni um
þjóðgarðinn.

Umgengni VÞ-12.

Kynningarefni um
möguleika
þjóðgarðsins.

Viðfangsefni

Markmið

Koma á formlegu samstarfi við
alla grunnskóla
aðildarsveitarfélaganna
varðandi móttöku skólahópa,
heimsóknir í skóla.
Í lok grunnskóla hafi allir
nemendur fengið
grunnfræðslu um þjóðgarðinn.

Þróa og vinna fræðslu/kennsluefni fyrir ákveðna
hópa leik-, grunn- og
framhaldsskóla sem tekur mið
af áherslum námsskrár.
Áhersla verður á aðgengilegt
efni á vefsvæði þjóðgarðsins.

Þróa og vinna fræðsluefni fyrir
erlenda skóla sem heimsækja
þjóðgarðinn.

Bjóða nemendum upp á vel
skilgreind lokaverkefni sem
nýtast í starfi þjóðgarðsins.

5 ára lokatakmark

Samstarf formað – Að
allir nemendur í
grunnskólum nærsvæða
hafi fengið fræðslu um
þjóðgarðinn og þekki
hlutverk hans.

Að til sé grunn
fræðsluefni um
þjóðgarðinn aðlagað að
mismunandi skólastigum,
leikskólum, þremur
stigum grunnskóla og
framhaldsskólum.

Kortlagningu erlendra
skóla lokið.

Nemendur á völdum
brautum háskóla vinna að
skilgreindum verkefnum
sem nýtast
þjóðgarðinum.

Markmið og áherslur 2020-2022

Útbúa efni fyrir starfsfólk VÞ –
hvaða skilaboðum vill
þjóðgarðurinn koma á
framfæri.
Kennaranemar vinni
fræðsluefni sem lokaverkefni.
Þjóðgarðskassar eða
þjóðgarðsbakpokar. Sjá einnig
kaflann Fræðsla til gesta bls.
77.
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Skilgreina verkefni fyrir nemendur í
samstarfi við einstök svið og valdar
brautir háskóla.

Ná til erlendra skóla.
 Aðlaga fræðsluefnið sem til er
þannig að það henti þessum
hópum.







Koma á skipulögðum
skólaheimsóknum.
 Heimsókn frá efsta bekk
leikskóla.
 Heimsækja einn bekk í
grunnskóla.
 Heimsókn frá einum bekk
grunnskóla.

Aðgerðir – einstök verkefni

Tími
Tími
Aðstaða

Skráning erlendra
skólahópa á öllum
svæðum.

Gagnabanki.

Tími
Starfsfólk

Ná góðum
tengiliðum inni í
öllum skólunum.

Áskoranir

Menntavísindasvið
HÍ.
Ferðamáladeild HÍ.
Ferðamáladeild
Hólaskóla.
Raunvísindasvið HÍ.

Ferðaskrifstofur
Erlendir skólar.

Menntavísindasvið
HÍ.

Kennarar
Skólayfirvöld

Mögulegir
samstarfsaðilar

Nemendur í
háskóla.

Nemendur
erlendra skóla.

Nemendur og
kennarar á
landsvísu.

Nemendur og
kennarar á
nærsvæðum.

Markhópar

Ýmisleg

Umgengni VÞ-12.

Samkvæmt
áherslum
aðalsnámskrár.

Skrifa samstarf við
þjóðgarðinn inn í
skólanámskrár.

Viðfangsefni

Gestir
Fjölbreyttur hópur gesta heimsækir Vatnajökulsþjóðgarð, bæði Íslendingar og erlendir gestir. Þeir
dreifast með mismunandi hætti um þjóðgarðinn, bæði í rúmi og tíma. Innan Vatnajökulsþjóðgarðs eða
í umsjá hans eru nokkrir af fjölsóttustu ferðamannastöðum landsins en einnig eru þar mjög fáfarnir
staðir. Margir áningarstaðir eru aðeins aðgengilegir yfir sumarmánuðina en aðrir eru opnir allt árið. Á
þeim síðarnefndu hefur vetrarferðamennska aukist mjög mikið hin allra síðustu ár. Samsetning gesta
er bæði mismunandi milli einstakra áfangastaða og árstíma.
Margir gestir vita lítið um Vatnajökulsþjóðgarð fyrirfram og gera sér oft ekki grein fyrir tilvist hans,
jafnvel eftir að inn í hann er komið. Þetta mótar ímynd gesta af svæðinu og hvers sé þar að vænta. Í
Vatnajökulsþjóðgarð eru margar aðkomuleiðir og getur það dregið úr sýnileika hans. Kynna þarf
Vatnajökulsþjóðgarð betur með ýmsum hætti, langt út fyrir mörk hans, ásamt því að skoða vel
núverandi merkingar og samræmt útlit helstu aðkomustaða. Í þjóðgarðinum er unnið að því að koma
upp upplýsinga- og fræðsluskiltum á helstu áningarstöðum innan hans, merkja aðkomuleiðir,
gönguleiðir og fleira en betur má ef duga skal. Sérstaklega þarf að merkja betur þjóðgarðsmörk og
helstu aðkomuleiðir en einnig þarf að móta stefnu um uppsetningu upplýsinga- og fræðsluskilta með
hliðsjón af öðrum tæknilausnum.
Við gerð fræðsluáætlunar voru greindir helstu markhópar í fræðslustarfi Vatnajökulsþjóðgarðs (sjá
kaflann um markhópa fræðslustarfs bls. 33) en greina þarf betur upplýsingaþörf mismunandi
markhópa, t.d. mismunandi útvistarhópa. Ná þarf sérstaklega til þess hóps ferðamanna sem kenndur
er við fjöldaferðamennsku en mest þörf er á að fræða hann um náttúruvernd, góða umgengni og
öryggismál. Það væri t.d. hægt að gera í samstarfi við þau fyrirtæki sem flytja stóran hluta þessa hóps
til og um landið.
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Gestir hafa mestan áhuga á að fræðast um náttúru Vatnajökulsþjóðgarðs; landmótun, eldvirkni, jökla,
lífríki og sambúð manns og náttúru. Svör gesta virðast endurspegla það fræðsluefni sem aðgengilegt
er í gestastofum hverju sinni sem einnig segir okkur að hægt er að kveikja áhuga gesta á svæðinu með
góðu og áhugaverðu fræðsluefni. Dvalarlengd gesta er mjög mismunandi á svæðinu, t.d. í gestastofum.
Sumir stoppa mjög stutt en aðrir gefa sér góðan tíma til að skoða sig um og fræðast um svæðið.
Aðstæður á hverjum stað hafa einnig áhrif og er meðaldvalartími í gestastofum ólíkur milli stofanna.
Gestir virðast dvelja lengur þar sem er gott sýningarefni, minni örtröð og starfsfólk hefur rýmri tíma til
að sinna gestum. Í Skaftafelli vantar stóra sýningu þar sem heildarmynd og sérstaða svæðisins er dregin
fram. Gestastofur má einnig nýta betur á ýmsan hátt; fjölga viðburðum utan háannatíma, auka við
lifandi fræðslu, taka skipulegar á móti ferðahópum eins og gert er í Snæfellsstofu og bæta aðstöðu fyrir
skólahópa. Einnig þarf að miðla betur sérstöðu alls Vatnajökulsþjóðgarðs í öllum gestastofum auk
þeirrar sérstöðu sem hvert svæði hefur. Gestastofur eiga að vera annað og meira en bara hentugur
staður til þess að skreppa á salernið.
Stærsti hluti auglýstrar dagskrár Vatnajökulsþjóðgarðs fer fram á tveggja mánaða tímabili yfir sumarið
þegar flest starfsfólk er við störf. Þátttaka er mismikil milli svæða, góð á hálendinu en minnst þar sem
mesta álagið er á láglendinu. Þátttaka hefur ekki haldið í við aukinn fjölda ferðamanna og getur ýmislegt
haft þar áhrif; mikið álag vegna annarra verkefna, einsleit dagskrá milli ára, ómarkviss kynning,
gönguferðir eru á fleiri en einu tungumáli og fleiri þættir. Efla þarf dagskrá, sérstaklega á fjölfarnari
stöðum. Með fjölgun ferðamanna allt árið hafa skapast aðrar aðstæður og önnur tækifæri sem eðlilegt
er að skoða og nýta en til þess þarf að vera nægilega margt heilsársstarfsfólk sem getur sinnt samfelldri
dagskrá allt árið um kring.
Lifandi fræðsla og samskipti eru ákaflega mikilvæg í allri fræðslu og upplýsingagjöf. Þau má aldrei
vanmeta og önnur miðlun þó mikilvæg sé (t.d. gestagötur, bæklingar, vefsvæði, samfélagsmiðlar,
snjallleiðsögn og fleira) mun aldrei koma í staðinn fyrir persónuleg samskipti sem laga má að hverjum
og einum gesti. Vegalandvarsla á hálendinu hefur gefist vel og hana þarf að efla og auka. Þar er
mikilvægum upplýsingum um viðkvæma náttúru hálendisins, öryggismálum og fræðslu komið til gesta
með persónulegum hætti. Þar sem lifandi fræðslu og upplýsingagjöf verður ekki við komið þarf að miðla
til gesta á fjölbreyttan og skipulegan máta. Nýta á alla þá miðla sem vænlegir eru til árangurs en fyrst
þarf að skoða vel hverjir þeirra henta best við tilteknar aðstæður, þeim markhópi sem ná þarf til og því
viðfangsefni sem miðla þarf, áður en lagt er af stað með einstök og kostnaðarsöm fræðsluverkefni.
Verulega þarf að auka virkni vefsvæðis og samfélagsmiðla en stór hópur gesta virðist fyrst og fremst
treysta á netið þegar kemur að upplýsingaleit. Auknar tækninýjungar gefa möguleika á að ná til fleiri
gesta, einkum þeirrar kynslóðar sem nú vex úr grasi. Það er mikilvægt að þjóðgarðurinn tileinki sér
árangursríka tækni við fræðslu og upplýsingamiðlun, t.d. stafræna fræðslu.
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Greina nánar
viðfangsefni hvers
svæðis.
Að ramma inn og kynna
vel sérstöðu
Vatnajökulsþjóðgarðs.

Viðfangsefni hvers
svæðis vel skilgreind.

Að kynna þjóðgarðinn
betur sem eina heild.

Greina betur
upplýsingaþörf helstu
markhópa, t.d.
sérstakra útivistarhópa,
til að geta betur miðlað
til þeirra nauðsynlegum
upplýsingum um dvöl
þeirra í þjóðgarðinum.

Markhópar
Vatnajökulsþjóðgarðs
vel skilgreindir og
upplýsingaþörf hvers
hóps skýr.

Gestir þekkja vel
sérstöðu
Vatnajökulsþjóðgarðs og
gera sér grein fyrir
heildarmynd hans.

Markmið

5 ára lokatakmark

Markmið og áherslur 2018 – 2019
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Kynna gestum helstu markmið þjóðgarðsins.
 Leggja áherslu á þau í allri fræðslu.

Miðla sérstöðu alls Vatnajökulsþjóðgarðs með
sameiginlegu kynningarefni í öllum gestastofum.
 Betri kort með ljósmyndum og grípandi
fyrirsögnum.
 Þrívíddarlíkan af þjóðgarðinum.
 Vefsjá.
 Kynningarefni vegna heimsminjaskrár
UNESCO.
 Tengja gestastofur saman á myndrænan hátt.
 Gagnvirk verkefni þar sem gestir geta sjálfir
spreytt sig á að merkja inn þjóðgarðinn.

Greina núverandi stöðu á kynningu og merkingu
þjóðgarðsins.
 Breyta viðmóti vefsíðu.
 Kynna þjóðgarðinn betur sem heild áður en
fólk kemur á staðinn, t.d. á vefsvæði og
samfélagsmiðlum.
 Merkja aðkomuleiðir betur.

Skilgreina markhópa á hverju svæði þjóðgarðsins.
 Flokka markhópa eftir árstíðum.
 Greina grunnþarfir þeirra varðandi upplýsingar
og fræðslu – hvaða upplýsingar og fræðslu þarf
hver hópur á hvaða tíma og hvernig á að miðla
þeim?
 Greina tungumálaþörf fræðsluefnis, t.d. í
gestastofum.
 Nauðsynlegum upplýsingum miðlað til allra
markhópa.
Hvert svæði greinir einstök viðfangsefni svæðisins
nánar niður eins og gert er í dæminu í viðauka 2.

Aðgerðir – einstök verkefni

Tími
Fjármagn

Finna góða
hönnuði og framkvæmdaaðila.

Fjármagn

Fjármagn

Starfsfólk
Tími

Möguleiki að
skipuleggja sem
verkefni í
samvinnu við
a) kennara í
upphafi skólaárs
b)
ferðamálastofu.

Áskoranir

Vinir Vatnajökuls.

Vinir Vatnajökuls.
Vegagerðin
Verktaki skoðar og
greinir núverandi
kynningu þjóðgarðsins,
heildræna og sérstöðu
einstakra svæða.

Grunnskólar
Framhaldsskólar
Háskólar ferðamálafræði
(safna gögnum um
gesti).
Ferðamálastofa.

Mögulegir
samstarfsaðilar

Allir gestir VÞ.

Allir gestir VÞ.

Allir gestir VÞ.

Markhópar

VÞ-01 og
VÞ-12

VÞ-01-VÞ-13

VÞ-01-VÞ-13

Á ekki við.

Á ekki við.

Viðfangsefni

Markmið

Að kynna verðmæti
Vatnajökulsþjóðgarðs á
fjölbreyttan hátt fyrir
fjölbreytta hópa gesta.

Að nýta gestastofur
betur sem vettvang
viðburða, fyrir lifandi
fræðslu og skipulegrar
móttöku hópa allt árið
um kring.

Efla fræðslu í
vegalandvörslu og
fjölga þeim stöðum þar
sem hún er stunduð.

Efla lifandi fræðslu allt
árið um kring.

5 ára lokatakmark

Gestir hafa aðgang að
fjölbreyttu fræðsluefni
um einstaka þætti
Vatnajökulsþjóðgarðs,
náttúru og menningu.

Gestastofur eru
vettvangur viðburða og
lifandi fræðslu allt árið
um kring.

Vegalandvarsla efld og
stunduð á fleiri stöðum.

Fjölbreytt lifandi fræðsla
allt árið um kring.
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Sjá einnig kaflann Fræðsla og innra starf
Vatnajökulsþjóðgarðs bls. 65.

Auka fjölbreytni lifandi fræðslu og viðburða allt
árið um kring í samstarfi við fleiri aðila. T.d.
sögutengda fræðslu, listasmiðjur, sérstaka
náttúruskoðun og fleira.
 Hafa lifandi fræðslu fyrir Íslendinga á íslensku
og lifandi fræðslu til erlendra ferðamanna fyrst
og fremst á ensku.
 Auka vettvangsfræðslu og þjálfa landverði í
samskiptum við gesti í vettvangsfræðslu.
 Auka sérhæfingu landvarða.
 Bæta aðstöðu starfsmanna til undirbúnings
fræðslu, sérstaklega í Skaftafelli.

Skilgreina fleiri staði fyrir vegalandvörslu.
 Lagfæra og deila leiðbeiningum um
vegalandvörslu.

Þróa og skipuleggja sérstaka vetrar- og
sumardagskrá í gestastofum.
 Auka lifandi fræðslu, t.d. stutt erindi, í og við
gestastofur þar sem útsýnið frá gestastofunni
er nýtt sem útgangspunktur. T.d. enska allt
árið en íslenska á sumrin.

Vinna fræðsluefni um loftlagsbreytingar og áhrif
þeirra á náttúru Vatnajökulsþjóðgarðs, t.d. undir
merkjum verkefnisins „Hörfandi jöklar“.

Að miðla sérstöðu Vatnajökulsþjóðgarðs og
einstakra málefna/þátta hans.
 Að nýta efni UNESCO umsóknarinnar til frekari
fræðslu um þjóðgarðinn.

Aðgerðir – einstök verkefni

Þátttaka

Auglýsingar

Raunhæfar
tímasetningar.

Starfsfólk

Fjármagn

Ráðning
fræðslufulltrúa.

Fjármagn
Skipulag
Undirbúningur

Fjármagn
Tími
Samgöngur

Fjármagn
Forgangsröðun
Skipulag

Áskoranir

Menningarmiðstöðvar
Náttúrustofur
Nýheimar
Eldriborgara félög.
Fræðimenn og
sérfræðingar.

Vinir Vatnajökuls.
Veðurstofan
Náttúrustofa SA-lands.
Og fleiri.
Náttúrustofur
Menningarmiðstöðvar
Félög á nærsvæðum,
t.d. kvenfélög,
ferðafélög og eldri
borgarar.

Fræðimenn
Háskólar

Mögulegir
samstarfsaðilar

Allir gestir VÞ.
Nærsamfélag
Íslendingar

Allir gestir VÞ,
einkum á
hálendi.

Allir gestir VÞ.
Nærsamfélög

Allir gestir VÞ.
Skólar

Allir gestir VÞ.
Skólar

Markhópar

VÞ-11, VÞ-12,
VÞ-13, ÓK-08,
AU-04, LÓ-03,
LA-06, NÝ-04
og fleiri eftir
aðstæðum.
Ýmis
viðfangsefni.

Ýmis
viðfangsefni.

VÞ-01-VÞ-05,
VÞ-09, SU-06,
SU-08

VÞ-01-VÞ13

Viðfangsefni

Miðla á fjölbreyttan
hátt og nota þá miðla
sem henta hverju sinni.

Fjölbreyttir miðlar nýttir
við fræðslu og
upplýsingamiðlun.

Auka virkni vefsvæðis
og samfélagsmiðla.

Hanna minjagripi sem
hluta af fræðslu og
setja gæðaviðmið.

Virkni vefsvæðis og
samfélagsmiðla aukin.

Að minjagripir og önnur
söluvara endurspegli
markmið og sérstöðu
þjóðgarðsins og
einstakra svæða hans.

Nýta aukna tækni við
upplýsingamiðlun og
fræðslu.

Markmið

5 ára lokatakmark
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Starfa eftir gæðaviðmiðum sbr. gildandi
innkaupastefnu.

Sjá einnig kaflann Samstarf bls. 68.
Auka upplýsingaflæði um þjóðgarðinn á vefnum.
 Birta ítarupplýsingar um náttúrufar á
vefsvæðinu sem tengist gagnabanka.
 Uppfæra á Wikipedia fyrir ýmis tungumál,
bæði um þjóðgarðinn, einstök svæði hans og
einstök fyrirbæri.
 Styrkja öflug leitarorð á vefsvæðinu.

Kynna upplýsingamiðstöðvar í nágrenni
þjóðgarðsins á vefsvæði hans.

Vefsvæði Vatnajökulsþjóðgarðs dragi strax fram að
þetta er þjóðgarður, þar á eftir komi:
a) einstaka áfangastaðir
b) hvaða aðgát þarf að sýna í umgengni um staðina
c) hagnýtar upplýsingar fyrir gestina.

Aðgreina betur stofnunina og áfangastaðinn
Vatnajökulsþjóðgarð á vefsvæði.

Gera heildstæða skiltaáætlun fyrir allan
þjóðgarðinn þar sem einnig verða skoðaðir
möguleikar á öðrum tæknimiðlum.
 Greina betur á milli upplýsinga- og
fræðsluskilta.
 Notast við lítt áberandi fræðsluskilti eða QR
kóða þar sem vísun er til frekari upplýsinga um
svæðið.
Nýta betur möguleika samfélagsmiðla og tengja
betur vefsvæði og samfélagsmiðla.

Aðgerðir – einstök verkefni

Fjármagn
Tími
Skipulag
Undirbúningur

Starfsfólk

Tími

Starfsfólk

Tími

Fjármagn

Vefstjóri

Hönnuðir

Fræðimenn og
stofnanir.

Allir gestir VÞ.

Allir gestir VÞ.

Allir gestir VÞ.

Allir gestir VÞ.

Allir gestir VÞ.

Starfsfólk
Tími

Allir gestir VÞ.

Markhópar

Allir gestir VÞ.

Upplýsingamiðstöðvar í
nágrenni þjóðgarðs.

Þjóðgarðastofnun

Mögulegir
samstarfsaðilar

Tími

Fjármagn
Skipulag

Ráðning
fræðslufulltrúa.

Áskoranir

Áherslur
hverju sinni.

Áherslur
hverju sinni.

Áherslur
hverju sinni.

Áherslur
hverju sinni.

Viðfangsefni

Markmið

Styrkja fræðslu í
Gljúfrastofu.

Efla lifandi fræðslu í
Jökulsárgljúfrum.

Nýta betur vefsvæði og
möguleika
samfélagsmiðla.

5 ára lokatakmark

Gestastofur eru
vettvangur viðburða og
lifandi fræðslu allt árið
um kring.

Fjölbreytt lifandi fræðsla
allt árið um kring.

Fjölbreyttir miðlar nýttir
við fræðslu og
upplýsingamiðlun.
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Setja efni reglulega fram og beita aðferðum
náttúrutúlkunar.
Bregðast við innleggi gesta/notenda.
Kynna Mývatnsstofu og upplýsingamiðstöð í
Hofi á Akureyri á vefsvæði.



Skortur á
heilsársstarfsfólki.
Skortur á þekkingu,
aðferðum og tækni.
Neikvæð áhrif
ofnotkunar
samfélagsmiðla er í
umræðunni. Vekur
upp spurningar um
þátttöku á þeim
vettvangi.

Finna góða
hönnuði/aðila til að
útbúa sýningar.

Þróa og útfæra skógarvarðarhúsið sem miðstöð
sögu og menningar. T.d. gera listmálurunum
Sveini og Karen A. Þórarinsson, skáldinu Einari
Benediktssyni og fleirum betur skil.
Auka dagskrá fyrir íslenskar fjölskyldur.
Fjölga viðburðum í samstarfi við fleiri aðila.
Koma upp vettvangsfræðslu (ens: roving
interpretation) við Tröllið í Hljóðaklettum,
Botnstjörn og Dettifoss.

Fjármagn

Koma upp sýningu um íslenska fálkann.





Tími

Áskoranir

Nýta útsýnið fyrir lifandi fræðslu/erindi.

Aðgerðir – einstök verkefni

Norðursvæði – markmið og áherslur 2018 – 2019

Upplýsingamiðstöðvar
á Norðurlandi.

Menningarmiðstöð
Þingeyinga.
Fálkasetrið
Náttúrustofa NA-lands.

Vinir Vatnajökuls.
Fálkasetrið
Náttúrustofa NA-lands.
Birdingtrail NA.
Náttúrufræðistofnun
Íslands.
Magnús Magnússon.
Vinir Vatnajökuls.
Menningarmiðstöð
Þingeyinga.
Listasöfn og fleiri.

Mögulegir
samstarfsaðilar

Íslendingar
Erlendir
ferðamenn.

Íslendingar
Erlendir
ferðamenn.

Nærsamfélag
Gestir
Skólar

Gestir
Fuglaskoðarar

Gestir

Markhópar

JÖ-01-JÖ-04
(Botnstjörn:
kjörið að fjalla
um ágalla þess
að fæða
dýralíf).
JÖ-01-JÖ-08
ÓK-01-ÓK-11

JÖ-06-JÖ-07

JÖ-04

JÖ-01-JÖ-03

Viðfangsefni

Markmið

Styrkja fræðslu í
Snæfellsstofu.

Efla lifandi fræðslu á
austursvæði.

Auka virkni vefsvæðis
og samfélagsmiðla.

5 ára lokatakmark

Gestastofur eru
vettvangur viðburða og
lifandi fræðslu allt árið
um kring.

Fjölbreytt lifandi fræðsla
allt árið um kring.

Virkni vefsvæðis og
samfélagsmiðla aukin.

Fjármagn
Starfsfólk
Halda utan um alla
miðla, halda þeim
virkum og uppfæra
upplýsingar.








Fjármagn og
kynning.
Ná til markhópa.

Fjölbreyttari fræðsludagskrá.
 Fjölga skipulögðum gönguferðum.
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Facebook síður: Snæfellsstofa og Snæfell.
Google: Snæfellsstofa og Snæfell.
Instagram.
Trip Advisor: Snæfellsstofa og Snæfellsskáli.
Heimasíða: Reglulegar fréttir af svæðinu og
bæta núverandi upplýsingar.
Wikipedia uppfærsla.

Fá fleiri gesti og ná
til þeirra.

Fjármagna fuglakíki
og taka saman
fræðsluefni um
helstu
fuglategundir á
svæðinu.

Áskoranir

Bjóða upp á barnastundir.

Nýta útsýnið fyrir lifandi fræðslu/erindi, t.d.
fuglaskoðun.

Aðgerðir – einstök verkefni

Austursvæði – markmið og áherslur 2018 – 2019

Sumarstarfsfólk/
almenningur sem
„taggar“ eða bætir við
upplýsingum og
athugasemdum.

Náttúrustofa A-lands.

Vinir Vatnajökuls .
Náttúrustofa A-lands.

Mögulegir
samstarfsaðilar

Allir gestir VÞ
sem nýta
tæknina.

Heimamenn
og íslenskir
ferðamenn.

Börn á
aldrinum 6-12
ára - bæði
heimamenn
og gestir.

Fuglaáhugafólk.
Gestir

Markhópar

AU-01-AU-07
ÓK-01-ÓK-08
og jafnvel
fleiri.
Áherslur
hverju sinni.

Plöntur,
skordýr,
hringrásir í
náttúrunni,
o.fl.

AU-03
Dýralíf

Viðfangsefni

Styrkja fræðslu í
Gömlubúð.

Gestastofur eru
vettvangur viðburða og
lifandi fræðslu allt árið
um kring.

Styrkja fræðslu í
Skaftafellsstofu.

Markmið

5 ára lokatakmark

Húsnæði

Rannsóknaaðilar í Öræfum og nágrenni kynni
rannsóknir sínar í fyrirlestrum.
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Húsnæði
Starfsfólk

Koma upp aðstöðu til að taka á móti hópum.
 a) úti b) inni.

Vinna drög að fræðsluáætlun fyrir
Skaftafellsstofu þar sem dregin eru fram helstu
viðfangsefni sem gerð yrðu skil í gestastofunni.
 Áhersla á sambúð manns og náttúru/jökla og
jökuláa.
 Fjöruferðir en rekaviður var nýttur í allar
byggingar.

Tími
Fjármagn
Starfsfólk
Tími
Starfsfólk

Fjármagn

Koma upplýsingum um þjóðgarðinn betur inn í
sýninguna.
Nýta útsýnið fyrir lifandi fræðslu/erindi.

Tími

Tími
Fjármagn
Starfsfólk
Tími

Áskoranir

Halda reglulega fyrirlestra með
heimamönnum/eldri borgurum.

Halda reglulega fyrirlestra með fræðimönnum úr
Nýheimum.

Nýta útsýnið fyrir lifandi fræðslu/erindi (5 mín
gangur að strandstíg).

Aðgerðir – einstök verkefni

Suðursvæði – markmið og áherslur 2018-2019

Rannsóknaaðilar

Vinir Vatnajökuls.
Heimamenn (eldri
íbúar).
Náttúrustofa SA-lands.
Nýheimar Höfn.
Fræðimenn

Hönnuðir

Félag eldri borgara.

Náttúrustofa SA-lands.
Nýheimar Höfn.

Náttúrustofa SA-lands.
Nýheimar Höfn.

Mögulegir
samstarfsaðilar

Gestir
Nærsamfélag

Ferðahópar
Skólar

Nærsamfélag
Gestir
Skólar
Ferðahópar
t.d. National
Geographic.
Eldri borgarar

Nærsamfélag
Gestir
Skólar
Nærsamfélag
Gestir
Skólar
Nærsamfélag
Gestir
Skólar
Gestir

Markhópar

Áherslur
hverju sinni.

Áherslur
hverju sinni.

SU-11-SU14
e.t.v. fleiri.

Áherslur
hverju sinni.

Áherslur
hverju sinni.

Áherslur
hverju sinni.

Áherslur
hverju sinni.

Viðfangsefni

Markmið

Koma upp nýrri
gestastofu á
Kirkjubæjarklaustri.

Efla lifandi fræðslu á
vestursvæði.

Auka virkni vefsvæðis
og samfélagsmiðla.

5 ára lokatakmark

Gestastofur eru
vettvangur viðburða og
lifandi fræðslu allt árið
um kring.

Fjölbreytt lifandi fræðsla
allt árið um kring.

Virkni vefsvæðis og
samfélagsmiðla aukin.
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Tími
Starfsfólk

Fjármagn til
landvörslu.

Lengja tímabil með fræðslugöngum.
 Fræðslugöngur í Eldgjá, Laka/Tjarnargíg og
Nýjadal.
Stofnuð Facebook síða fyrir Skaftárstofu.

Fjármagn til
landvörslu.

Fjármagn
Koma á vegalandvörslu við Ströngukvísl
(aðkomuleið að Eldgjár- og Langasjávarsvæðinu).



Finna góða
hönnuði/aðila til að
útbúa sýningar.


Vinna handrit að fræðslu í Skaftárstofu
samhliða vinnu við hönnun gestastofunnar.
Sýning hönnuð og útbúin.

Tími
Starfsfólk

Áskoranir

Vinna drög að fræðsluáætlun fyrir nýja
Skaftárstofu þar sem dregin eru fram helstu
viðfangsefni sem gerð yrðu skil í gestastofunni.

Aðgerðir – einstök verkefni

Vestursvæði – markmið og áherslur 2018 – 2019

Vinir Vatnajökuls.
Hönnuðir

Vinir Vatnajökuls.

Mögulegir
samstarfsaðilar

Allir gestir VÞ.

Gestir
svæðisins.

Gestir
svæðisins.

Gestir
svæðisins.

Gestir
svæðisins.

Markhópar

Áherslur
hverju sinni

LA-01-LA-08
og
NÝ-01-NÝ-04

V-12, V-13
Grunnupplýsingar
um svæðið,
þjónustu,
náttúru og
dagskrá þess.

Áherslur
vestursvæðis

Áherslur
vestursvæðis.

Viðfangsefni

Að ramma inn og kynna
vel sérstöðu
Vatnajökulsþjóðgarðs.

Gestir þekkja vel
sérstöðu
Vatnajökulsþjóðgarðs og
gera sér grein fyrir
heildarmynd hans.

Að kynna sérstöðu
einstakra svæða
þjóðgarðsins á öllum
svæðum hans.

Að kynna verðmæti
Vatnajökulsþjóðgarðs á
fjölbreyttan hátt fyrir
fjölbreyttum hópum
gesta.

Gestir þekkja sérstöðu
einstakra svæða
þjóðgarðsins.

Gestir hafa aðgang að
fjölbreyttu fræðsluefni
um einstaka þætti
Vatnajökulsþjóðgarðs,
náttúru og menningu.

Að kynna þjóðgarðinn
betur sem eina heild.

Markmið

5 ára lokatakmark

Markmið og áherslur 2020 – 2022
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Að miðla sérstöðu einstakra svæða þjóðgarðsins í
gestastofum hans.
 Að nýta efni UNESCO umsóknarinnar til
frekari fræðslu um þjóðgarðinn.
 Þróa og útbúa litlar farandsýningar um
einstök svæði þjóðgarðsins. Nýta UNESCO
efni.
 Hafa árlega viðburði í gestastofum þar sem
þjóðgarðsstarfsfólk frá öðrum svæðum
kemur og kynnir sitt svæði. Viðburðir á
jaðartímum; veturna, vorin og haustin.
Sjá einnig kaflann Fræðsla til nærsamfélags bls.
71.
Útbúa fræðsluefni um sameiginleg viðfangsefni
þjóðgarðs og nýta efni UNESCO umsóknarinnar.
T.d.:
Litlar handbækur/smáforrit/snjallleiðsögn um
 jarðfræði Vatnajökulsþjóðgarðs
 plöntur í Vatnajökulsþjóðgarði
 dýr í Vatnajökulsþjóðgarði
 fugla í Vatnajökulsþjóðgarði
 gamlar ferðaleiðir í Vatnajökulsþjóðgarði
 minjar og sögur og fleira.
Vinna fræðsluefni (bækling/myndband/smáforrit)
um lindir og vistkerfaþjónustu lindavatnsins á
hálendinu.
Kynna gestum þessi viðkvæmu og merkilegu
lindasvæði og tryggja góða umgengni gesta um
þau.

Koma upp aðstöðu í Reykjavík til að kynna
þjóðgarðinn, t.d. í nýju Náttúruminjasafni.

Aðgerðir – einstök verkefni

Vinir Vatnajökuls.
Fræðimenn og
stofnanir.

Vinir Vatnajökuls.
Fræðimenn og
stofnanir.

Fjármagn

Vinir Vatnajökuls.
Nýheimar Höfn.

Vinir Vatnajökuls.

Mögulegir
samstarfsaðilar

Fjármagn
Forgangsröðun

Finna góða
hönnuði/aðila til að
útbúa sýningar.

Fá heimild til að
setja upp aðstöðu í
Reykjavík í
samstarfi við aðra
sýningaraðila.
Fjármagn

Fjármagn

Áskoranir

Allir gestir VÞ.
Skólar

Allir gestir VÞ.
Skólar

Nærsamfélag
Aðrir gestir
VÞ.

Allir gestir VÞ.

Markhópar

ÓK-05, ÓK-06,
LA-05 og e.t.v.
fleiri.

Ýmis
viðfangsefni.

Greint nánar
eftir svæðum.

VÞ-01-VÞ-13

Viðfangsefni

Frh.
Að kynna verðmæti
Vatnajökulsþjóðgarðs á
fjölbreyttan hátt fyrir
fjölbreyttum hópum
gesta.

Að nýta gestastofur
betur sem vettvang
viðburða, fyrir lifandi
fræðslu og skipulega
móttöku hópa allt árið
um kring.

Gera átak í miðlun
nauðsynlegra
grunnupplýsinga um
náttúruvernd,
umgengni og
öryggismál.

Frh.
Gestir hafa aðgang að
fjölbreyttu fræðsluefni
um einstaka þætti
Vatnajökulsþjóðgarðs,
náttúru og menningu.

Gestastofur eru
vettvangur viðburða og
lifandi fræðslu allt árið
um kring.

Nauðsynlegum
grunnupplýsingum um
náttúruvernd og
öryggismál miðlað til
fjölbreytts hóps
ferðamanna í samstarfi
við fleiri aðila.

Gera sérstakt átak til
að ná til þess hóps
ferðamanna sem
kenndur er við
fjöldaferðamennsku.

Markmið

5 ára lokatakmark

Fjármagn

Gera kort af eldstöðvum í Vatnajökulsþjóðgarði.
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Ráðning
fræðslufulltrúa.

Vekja athygli á málefninu og virkja aðila til
samstarfs.
 Taka þátt í að vinna og dreifa fræðsluefni í
samstarfi við fleiri aðila, t.d. flugfélög,
bílaleigur, rútufyrirtæki og ferjur.
T.d. með bæklingi, myndbandi eða vefsíðu
um öryggismál og náttúruvernd.
 Dreifa á flugstöðvar, bílaleigur, flugfélög,
rútufyrirtæki og ferjur.

Samstarf aðila.
Raunhæfar lausnir.

Fjármagn
Raunhæfar lausnir.

Ná betur til gesta frá öðrum menningarheimum
sem ekki skilja ensku, t.d. Asíubúa, og miðla
upplýsingum á myndrænan hátt.

Leita leiða til að miðla fræðslu í gestastofum á
móðurmáli helstu gestahópa t.d. með
hljóðleiðsögn og bæklingum. Skoða hverja
gestastofu fyrir sig.

Fjármagn
Tími

Fjármagn

Gera kort af Vatnajökli og breytingum á honum
(Helgi Björnsson, Jöklar á Íslandi).

Þróa og skipuleggja sérstaka vetrar- og
sumardagskrá í gestastofum.

Fjármagn

Áskoranir

Gera gróðurkort og kort sem sýna jarðvegsþekju
og þróun hennar í þjóðgarðinum.

Aðgerðir – einstök verkefni

Ferðamálastofa
Umhverfisstofnun
Þjóðgarðurinn á
Þingvöllum.
(Þjóðgarðastofnun)
Landsbjörg –
Safetravel.
SAF
ISAVIA
Félag leiðsögumanna.
Félag fjallaleiðsögum.

Ferðamálastofa
Landsbjörg

Náttúrustofur
Menningarmiðstöðvar
Félög á nærsvæðum,
t.d. kvenfélög,
ferðafélög og eldri
borgarar.

Jarðvísindastofnun

Jarðvísindastofnun

Landgræðslan
Náttúrufræðistofnun

Mögulegir
samstarfsaðilar

Allir gestir VÞ.

Sérstaklega
Asíubúar.

Allir gestir VÞ.
Nærsamfélög

Allir gestir VÞ.
Skólar

Allir gestir VÞ.
Skólar

Allir gestir VÞ
Skólar

Markhópar

VÞ-12, VÞ-13

VÞ-12, VÞ-13

Ýmis
viðfangsefni.

VÞ-01-VÞ-03,
JÖ-03, ÓK-01,
ÓK-03, AU-01,
LÓ-01, SU-02,
LA-01, NÝ-01

VÞ-04-VÞ-05,
VÞ-09

VÞ-06, JÖ-07,
ÓK-05, AU-03,
AU-05, SU-03,
SU-08, LA-06,
LA-08

Viðfangsefni

Fjölbreytt lifandi fræðsla
allt árið um kring.

Efla lifandi fræðslu allt
árið um kring.

Sjá fréttabréfið og
viðburðadagatalið í
kaflanum Fræðsla til
nærsamfélags bls. 71.

Draga fram eitt
viðfangsefni ár hvert.

Frh.
Gera átak í miðlun
nauðsynlegra
grunnupplýsinga um
náttúruvernd,
umgengni og
öryggismál.
Gera sérstakt átak til
að ná til þess hóps
ferðamanna sem
kenndur er við
fjöldaferðamennsku.
Skipuleggja árlega
heildstæða dagskrá
fyrir allan þjóðgarðinn.

Frh.
Nauðsynlegum
grunnupplýsingum um
náttúruvernd og
öryggismál miðlað til
fjölbreytts hóps
ferðamanna í samstarfi
við fleiri aðila.

Dagskrá hvers árs
mótast af sameiginlegu
þematengdu
viðfangsefni.

Markmið

5 ára lokatakmark

88

Sameiginleg dagskrá og dagskrá einstakra svæða
skipulögð.
 Viðfangsefni ársins tengt við ár Sameinuðu
þjóðanna eftir atvikum.
 Í upphafi árs er efnið, dagskrá og viðburðir
því tengdu kynnt almenningi með
viðburðadagatali.
Auka fjölbreytni lifandi fræðslu og viðburða allt
árið um kring í samstarfi við fleiri aðila. T.d.
sögutengda fræðslu, listasmiðjur, sérstaka
náttúruskoðun og fleira.
 Virkja heimamenn og/eða sérfræðinga til
fræðslu um ákveðin málefni.
 Koma á fræðandi gönguferðum allt í kringum
jökulinn, m.a. í samstarfi við ýmsa aðila eins
og fræðimenn, ferðafélögin, Landvernd, Vini
Vatnajökuls og heimamenn á svæðunum.
Meiri dýpt. Ekki forgangsatriði.

Skilgreina upplýsingaþörf sérstakra hópa og
útbúa ítarlega bæklinga (á pdf formi fyrir tölvur
og snjallsíma) um náttúruvernd, reglur og
öryggismál. Bæklinga sem fjalla almennt um
málefnið fyrir allan þjóðgarðinn og einstök svæði
hans. Sérstakir hópar eru:
 Ferðaþjónustufyrirtæki.
 Útivistarhópar.
 Leiðsögumenn. Áherslur á rútuferðir,
gönguleiðsögn og hellaleiðsögn.
 Hreindýraleiðsögumenn og veiðimenn (fyrst
og fremst austursvæði).
Miðla sameiginlegum viðfangsefnum
þjóðgarðsins með skipulögðum hætti. T.d. að
gera einu eða fleiri viðfangsefnum sérstök skil ár
hvert.
 Fræðsluráð þjóðgarðsins ákveður
sameiginleg viðfangsefni sem taka á fyrir
næsta ár.

Aðgerðir – einstök verkefni

Ráðning
fræðslufulltrúa.
Fjármagn
Starfsfólk
Raunhæfar
tímasetningar.
Auglýsingar
Þátttaka

Fjármagn
Skipulag

Ráðning
fræðslufulltrúa.

Fjármagn
Skipulag

Ráðning
fræðslufulltrúa.

Fjármagn
Skipulag.

Ráðning
fræðslufulltrúa.

Áskoranir

Ferðafélög
Landvernd
Vinir Vatnajökuls.

Menningarmiðstöðvar
Náttúrustofur
Nýheimar Höfn.
Eldriborgara félög.
Fræðimenn og
sérfræðingar.

Unnið áfram með
UNESCO efnið og
þematengd fræðsla
þróuð ár hvert.

SAMÚT
Félag íslenskra
leiðsögumanna.
Félag
fjallaleiðsögumanna.
Félag íslenskra
hreindýraleiðsögumanna.
Fer eftir viðfangsefni
hverju sinni.

Ferðaþjónustuaðilar

Vinir Vatnajökuls.

Mögulegir
samstarfsaðilar

Allir gestir VÞ.
Nærsamfélag
Íslendingar

Allir gestir VÞ.

Veiðimenn

Leiðsögumenn

Útivistarhópar

Ferðaþjónustu
-aðilar

Markhópar

Ýmis
viðfangsefni.

Fer eftir
áherslum
hverju sinni.

V-12, V13 og
önnur
viðfangsefni
hverju sinni.

Viðfangsefni

Vistvæn prentun – GuðjónÓ

Markmið

Miðla á fjölbreyttan
hátt og nota þá miðla
sem henta hverju sinni.
Nýta aukna tækni við
upplýsingamiðlun og
fræðslu.

Auka virkni vefsvæðis
og samfélagsmiðla.

Hanna minjagripi sem
hluta af fræðslu og
setja gæðaviðmið.

5 ára lokatakmark

Fjölbreyttir miðlar nýttir
við fræðslu og
upplýsingamiðlun.

Virkni vefsvæðis og
samfélagsmiðla aukin.

Að minjagripir og önnur
söluvara endurspegli
markmið og sérstöðu
þjóðgarðsins og
einstakra svæða hans.

Fjármagn
Skipulag

Útbúa sérstaka þjóðgarðsbakpoka sem hægt er
að leigja/fá lánaða í gestastofum.
 Fyrirmyndin er fengin frá Menningarmiðstöð
Þingeyinga sem útbjó fuglabox/kassa fyrir
skóla.
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Hanna minjagripi sem leggja áherslu á sérstöðu
þjóðgarðsins og sérstöðu einstakra svæða.
 Halda hönnunarsamkeppni.
 Huga að sjálfbærni í framleiðslu og setja
kröfur um efnisnotkun.

Fjármagn
Tími
Skipulag
Undirbúningur

Fjármagn
Tími
Skipulag
Undirbúningur
Tæknilausnir

Ráðning
fræðslufulltrúa.

Fjármagn
Skipulag
Undirbúningur

Skilgreina fleiri gestagötur.
 Skoða og skilgreina fjölbreytta möguleika og
fjölbreytt viðfangsefni.

Sjá einnig kaflann Fræðsla til skóla bls. 74.
Nýta betur möguleika vefsvæðis.
 Setja inn stutt kynningarmyndbönd um
afmörkuð viðfangsefni eða afmörkuð svæði.
 Þróa og útbúa gagnvirka leiki og kort.
 Útbúa myndbönd úr gömlum myndum sem
sýna breytingar á náttúru,
menningarviðburðum og fleira. T.d.
myndaraðir af jöklum og jökulsporðum,
myndir frá gömlum Ásbyrgishátíðum og
fleira.

Fjármagn
Skipulag
Undirbúningur
Tæknilausnir

Ráðning
fræðslufulltrúa.

Áskoranir

Þróa og útbúa sérstaka þematengda snjall
leiðsögn um:
 Allan þjóðgarðinn með áherslu á einstök
viðfangsefni.
 Skilgreind svæði þjóðgarðsins.
 Skilgreindar gönguleiðir – lengri gestagötur.
 Skilgreinda „gestavegi“ með áningastöðum.

Aðgerðir – einstök verkefni

Hönnuðir

Menningarmiðstöðvar
Fræðimenn og
stofnanir.

Grunnskólar

Vinir Vatnajökuls.

Tækniaðilar

Vinir Vatnajökuls.

Mögulegir
samstarfsaðilar

Allir gestir VÞ.

Allir gestir VÞ.

Skólar

Börn og
unglingar.

Allir gestir VÞ.

Allir gestir VÞ.

Markhópar

Áherslur
hverju sinni.

Áherslur
hverju sinni.

Áherslur
hverju sinni.

Áherslur
hverju sinni.

Áherslur
hverju sinni.

Viðfangsefni

Koma á laggirnar
gestastofu í
Mývatnssveit.

Efla lifandi fræðslu á
völdum stöðum á
hálendinu.

Nýta snjallsímatæknina
í þágu gesta.

Gestastofur eru
vettvangur viðburða og
lifandi fræðslu allt árið
um kring.

Fjölbreytt lifandi fræðsla
allt árið um kring.

Fjölbreyttir miðlar nýttir
við fræðslu og
upplýsingamiðlun.

Gera gönguleiðsagnarapp/snjallleiðsögn fyrir
Ásbyrgi.

Lifandi fræðsla á hálendinu verður takmörkuð við
staði/svæði þar sem hún hefur lágmarksáhrif á
upplifun ferðamanna af víðernum
 Koma upp vettvangsfræðslu við Öskju.

Vinna að framgangi gestastofu í Mývatnssveit,
sbr. lög um þjóðgarðinn, með tilliti til mögulegs
samstarfs við Umhverfisstofnun og aðrar
ríkisstofnanir í Mývatnssveit. Eins hafa í huga
mögulegt þekkingarsetur í Mývatnssveit.
Koma upp sýningu með áherslu á hálendið og
verndargildi þess.

Aðgerðir – einstök verkefni

Fjármagn
Tækniúrlausnir

Snjallleiðsögn á gönguleiðum.
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Fjármagn
Markaðssetning

Fjölga gestagötum.

Miðla á fjölbreyttan
hátt og nota þá miðla
sem henta hverju sinni.
Nýta aukna tækni við
við upplýsingamiðlun
og fræðslu.

Fjármagn

Útbúa þrívíddarlíkan af jöklinum þar sem má sjá
hraða breytinga, hreyfingar jökulsins, landmótun
hans og tímaumgjörðina.

Styrkja fræðslu í
Snæfellsstofu.

Gestastofur eru
vettvangur viðburða og
lifandi fræðslu allt árið
um kring.
Fjölbreyttir miðlar nýttir
við fræðslu og
upplýsingamiðlun.

Áskoranir

Markmið

Aðgerðir – einstök verkefni

Fjármagn
Þekking
Tækniúrlausnir

Fjármagn
Finna góða
hönnuði/aðila til að
útbúa sýningar.
Tími
Starfsfólk

Fjármagn
„Stofnanapólitík“

Áskoranir

5 ára lokatakmark

Austursvæði – markmið og áherslur 2020-2022

Markmið

5 ára lokatakmark

Norðursvæði – markmið og áherslur 2020 – 2022

Nýsköpunaraðilar
Tækniaðilar

Vinir Vatnajökuls.

Hönnunaraðilar
sýningar.

Mögulegir
samstarfsaðilar

Vinir Vatnajökuls.
Tækniaðilar

Umhverfisráðuneyti
Umhverfisstofnun
Aðrar ríkisstofnanir.
Þekkingarnet
Þingeyinga.
Vinir Vatnajökuls.

Mögulegir
samstarfsaðilar

Göngufólk/
Útivistafólk.

Mismunandi
gestahópar.

Gestir

Markhópar

Gestir

Nærsamfélag
Gestir
Skólar

Nærsamfélag
Gestir

Markhópar

Áherslur
hverju sinni.

AU-02
ÓK-03

AU-02

Viðfangsefni

JÖ-03-JÖ-04
og JÖ-07-JÖ08

ÓK-01-ÓK-11

ÓK-01 – ÓK-11

Viðfangsefni

Fjölbreytt lifandi fræðsla
allt árið um kring.

Styrkja fræðslu í
Skaftafellsstofu.

Gestastofur eru
vettvangur viðburða og
lifandi fræðslu allt árið
um kring.

Auka dagskrá fyrir Íslendinga, sérstaklega
fjölskyldufólk.
 Fjölga viðburðum fyrir Íslendinga í samstarfi
við fleiri aðila.
 Fjölga viðburðum fyrir nýbúa, t.d.erlent
starfsfólk.
 Fjölga viðburðum fyrir almenna gesti.
 Fjölga viðburðum fyrir nærsamfélag (140 km
austur/vestur).
Koma upp vettvangsfræðslu í Seli, við Svartafoss
og við Skaftafellsjökul.

Efla lifandi fræðslu í
Skaftafelli.
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Fjölga viðburðum fyrir Íslendinga í samstarfi við
fleiri aðila.

Áhersla á jökla, eðli, áhrif og breytingar.
 Gestastofa?

Gera sýningartorg utandyra, framan við
gestastofuna.

Starfsfólk

Fjármagn og
skipting þess.
Skilgreina hvað fer í
landvörslu, fræðslu
og sölustarfsemi
s.s. tjaldvörslu.

Fjármagn

Hús og bílar
jöklaferða þurfa að
fara.
Fjármagn
Fjármagn

Fjármagn
Finna góða
hönnuði/aðila til að
útbúa sýningar.



Vinna handrit að fræðslu í Skaftafellsstofu
Koma upp stórri, heildstæðri sýningu þar
sem sérstaða svæðisins er dregin fram.

Áskoranir

Aðgerðir – einstök verkefni

Efla lifandi fræðslu á
Höfn og nágrenni.

Styrkja fræðslu við
Jökulsárlón.

Markmið

5 ára lokatakmark

Suðursvæði – markmið og áherslur 2020-2022

Heimamenn (eldri
íbúar).
Náttúrustofa SA-lands.
Nýheimar.
Fræðimenn.
Ferðafélag ASkaftfellinga.
Eldvötn

Ýmsir aðilar.

Vinir Vatnajökuls.
Heimamenn (eldri
íbúar).
Náttúrustofa SA-lands.
Nýheimar Höfn.
Fræðimenn;
jarðfræðingar,
fuglafræðingar og
gróðurvistfræðingar.

Mögulegir
samstarfsaðilar

Nærsamfélag
Gestir
Skólar
Ferðahópar
Eldri borgarar.

Gestir
Nærsamfélag

Gestir

Gestir

Nærsamfélag
Gestir
Skólar
Ferðahópar
Eldri borgarar.

Markhópar

Áherslur
hverju sinni.

Áherslur
hverju sinni.

SU-04-SU-06

Áherslur
hverju sinni.

SU11-SU14
e.t.v. fleiri.

Viðfangsefni

Þakkir
Margir eiga góðar þakkir skyldar fyrir þátttöku sína í þessari vinnu. Fyrst ber að þakka öllum þeim sem
gáfu sér tíma til að koma á samráðsfundi, koma með innlegg í vinnuna og senda inn athugasemdir.
Önnum kafið starfsfólk, landverðir og heilsársstarfsfólk fá bestu þakkir fyrir þeirra framlag við
upplýsingaöflun, þátttöku á fundum og yfirlestur. Sesselja Guðrún Sigurðardóttir fær þakkir fyrir
yfirlestur og Hrafnhildur Hannesdóttir og Snorri Baldursson fá sérstakar þakkir fyrir góðar
athugasemdir og skrif. Guðrún St. Kristinsdóttir fær góðar þakkir fyrir aðstoð og lán á bíl til fundaferða.
Og að lokum fá Vinir Vatnajökuls bestu þakkir fyrir veittan stuðning við verkefnið.
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