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Viðauki 1. Fundir, spurningar og þátttakendur funda.
Fundir með starfsmönnum sumarið 2016 voru haldnir sem hér segir:
Mánudagur 27. júní.
Þriðjudagur 28. júní
Miðvikudagur 29. júní
Fimmtudagur 30. júní
Miðvikudagur 10. ágúst
Mánudagur 22. ágúst

Kirkjubæjarklaustur
Skaftafell
Höfn
Skriðuklaustur
Jökulsárgljúfur
Askja

kl. 16-18
kl. 13-15
kl. 15-17
kl. 10-12
kl. 15-17
kl. 14-17

Á fundunum var leitast við að svara eftirfarandi spurningum:
1. Hvaða viðfangsefni á þessu og öðrum svæðum þjóðgarðsins á að leggja áherslu á í fræðslu?
Hver er sérstaða svæðisins og hver eru skilaboðin sem gestir eiga að taka með sér heim.
2. Á hverju hafa gestir svæðisins mestan áhuga og hvað vekur mesta eftirtekt þeirra?
3. Hverjir eru helstu markhópar svæðisins eftir árstíðum?
4. Hvernig dreifast gestir um svæðið?
5. Hvaða málefni og hvaða aðstæður hafa áhrif á fræðslu svæðisins?
Lögð var áhersla á að svara spurningum 1, 2 og 5 en hinum svarað ef tími vannst til.
Vinnufundnir með ýmsum aðilum voru haldnir í Reykjavík, Mývatnssveit, Ásbyrgi, Egilsstöðum,
Smyrlabjörgum, Laugalandi í Holtum og Kirkjubæjarklaustri. Á vinnufundum var leitast við að svara
eftirfarandi spurningum:
1.
2.
3.
4.
5.

Hver ættu markmið Vatnajökulsþjóðgarðs með fræðslu að vera? Af hverju fræðsla?
Hver ættu að vera sameiginleg viðfangsefni fyrir þjóðgarðinn?
Hver ættu viðfangsefni einstakra svæða þjóðgarðsins að vera?
Hverjir eiga markhópar í fræðslustarfi þjóðgarðsins að vera?
Hverjir gætu samstarfsaðilar þjóðgarðsins í fræðslu verið og hvernig ætti því samstarfi að vera
háttað?
Þátttakendur á vinnufundum voru:
Reykjavík 5. október
Agnes Brá Birgisdóttir
Anna Sveinsdóttir
Ásta Rut Hjartardóttir
Elías B. Gíslason
Eygló Harðardóttir
Finnur Pálsson
Guðjón Magnússon
Guðmundur Ögmundsson
Guðrún Inga Bjarnadóttir
Halldór Björnsson
Helga Árnadóttir
Hrafnhildur Ævarsdóttir
Hrönn Guðmundsdóttir
Jóhann Óli Hilmarsson
Jóna Björk Jónsdóttir
Jóna S. Óladóttir
Kristbjörg Hjaltadóttir
Margrét Hallgrímsdóttir
Orri Páll Jóhannsson
Pétur Halldórsson
Regína Hreinsdóttir

Stofnun/samtök
Vatnajökulsþjóðgarður
Náttúrufræðistofnun Íslands
Jarðvísindastofnun
Ferðamálastofa
Vatnajökulsþjóðgarður
Jarðvísindastofnun
Landgræðslan
Vatnajökulsþjóðgarður
Ferðafélagið útivist
Veðurstofa Íslands
Vatnajökulsþjóðgarður
Vatnajökulsþjóðgarður
Vatnajökulsþjóðgarður
Fuglavernd
Vatnajökulsþjóðgarður
Vinir Vatnajökuls
Þjóðminjasafn Íslands, FÍ stjórn
Vatnajökulsþjóðgarður
Skógræktin
Vatnajökulsþjóðgarður
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Sigrún Helgadóttir
Sigrún Sigurgeirsdóttir
Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir
Snorri Baldursson
Snorri Ingason
Stefanía Eir Vignisdóttir
Stefanía Ragnarsdóttir
Torfi Stefán Jónsson
Þórður H. Ólafsson
Þórveig Jóhannsdóttir

Vatnajökulsþjóðgarður
Náttúrustofa Norðausturlands
Félag leiðsögumanna
Vatnajökulsþjóðgarður
Landvarðafélag Íslands
Þingvellir - þjóðgarður
Vatnajökulsþjóðgarður
Vatnajökulsþjóðgarður

Mývatnssveit 22. nóvember
Arna Hjörleifsdóttir
Davíð Örvar Hansson
Einar Hjartarson
Guðmundur Ögmundsson
Gústaf ?
Hrönn Guðmundsdóttir
Jóhanna Rögnvaldsdóttir
Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir
Sigurbjörn Árni Arngrímsson
Sigurður Erlingsson
Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir
Sólveig Jónsdóttir
Þorlákur P. Jónsson
Þorsteinn Gunnarsson

Stofnun/samtök
Umhverfisstofnun
Umhverfisstofnun
Ferðafélag Akureyrar
Vatnajökulsþjóðgarður
Ferðafélag Akureyrar
Vatnajökulsþjóðgarður
Ferðafélag Akureyrar
Skútustaðahreppur
Framhaldsskólinn á Laugum
Vatnajökulsþjóðgarður
Náttúrustofa Norðausturlands
Reykjahlíðarskóli
Landgræðsla ríkisins
Skútustaðahreppur

Ásbyrgi 1. desember
Aðalsteinn Örn Snæþórsson
Benedikt Björgvinsson
Guðmundur Örn Benediktsson
Guðmundur Ögmundsson
Guðrún Jónsdóttir Vatnajökulsþjóðgarður
Halldóra Gunnarsdóttir
Sif Jóhannesdóttir
Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir

Stofnun/samtök
Náttúrustofa Norðausturlands
Farfuglaheimili Kópaskers

Egilsstaðir 27. október
Agnes Brá Birgisdóttir
Árni Óðinsson
Ásgeir Birgisson
Elsa Guðný Björnsdóttir
Guðrún Á. Jónsdóttir
Guðrún Schmidt
Hlynur Ármannsson
Ingibjörg Jónsdóttir
Ívar Karl Hafliðason
Jóhann F. Þórhallsson
Jónína Brynjólfsdóttir
Kristín Ágústsdóttir
Lilja Dögg Björgvinsdóttir
Martin Gasser
Ólöf Björk Bragadóttir
Páll Ásgeirsson
Rán Þórarinsdóttir
Rebekka Karlsdóttir
Ruth Magnúsdóttir
Sandra María Ásgeirsdóttir
Skarphéðinn G. Þórisson
Snorri Ingimarsson

Stofnun/samtök
Vatnajökulsþjóðgarður
Landsvirkjun
Tanni Travel
Minjasafn Austurlands
Stjórn VJÞ - Austurbrú
Landgræðsla ríkisins
Náttúrufræðikennari í Menntaskólanum á Egilsstöðum
Áhugamanneskja um VJÞ og náttúruvitund
Félag leiðsögumann á hreindýraveiðum/ SKAUST
Svæðisráð austursvæðis
Austurbrú
Náttúrustofa Austurlands
Djúpavogsskóli
Breiðdalssetur
Listnámskennari í Menntaskólanum á Egilsstöðum
Laugarfell
Náttúrustofa Austurlands
Vatnajökulsþjóðgarður
Stjórn VJÞ
Ferðafélag Fljótdalshéraðs
Náttúrustofa Austurlands
Stjórn VJÞ

Vatnajökulsþjóðgarður
Norðurhjari, ferðaþjónustusamtök
Menningarmiðstöð Þingeyinga
Náttúrustofa Norðausturlands
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Stefanía Eir
Sævar Þór Halldórsson
Völundur Jóhannesson
Þórveig Jóhannsdóttir

Vatnajökulsþjóðgarður
Teigarhorn landvörður/umsjónaraðili
Hálendið og Grágæsadalur
Vatnajökulsþjóðgarður

Smyrlabjörg 22. nóvember
Anna María Ragnarsdóttir
Arndís Lára Kolbrúnardóttir
Árdís Erna Halldórsdóttir
Björn Ingi Jónsson
Bryndís Hólmarsdóttir
Brynjúlfur Brynjólfsson
Eyjólfur Guðmundsson
Helga Árnadóttir
Hrafnhildur Ævarsdóttir
Hulda Laxdal Hauksdóttir
Jón Grétar Sigurðsson
Jóna Ingólfsdóttir
Kristín Hermannsdóttir
Matthildur Þorsteinsdóttir
Olga M. Ingólfsdóttir
Pálína Þorsteinsdóttir
Sigrún Sigurgeirsdóttir
Sigurður Óskar Jónsson
Snæfríður Hlín Svavarsdóttir
Þorbjörg Arnórsdóttir
Þorleifur Eggertsson
Þorvarður Árnason
Þóra V. Jónsdóttir
Þórey Bjarnadóttir
Þórhildur Ásta Magnúsdóttir

Stofnun/samtök
Hótel Skaftafell – Freysnes
Rannsóknarsetur H.Í. á Hornafirði
Sveitarfélagið Hornafjörður
Sveitarfélagið Hornafjörður
Menningarmiðstöð Hornafjarðar
Fuglaathugunarstöð Suðausturlands
Ferðafélag Austur Skaftfellinga
Vatnajökulsþjóðgarður
Vatnajökulsþjóðgarður
Höfnlocalguide / FAS
Atlantsflug
Ís og ævintýri ehf / Jöklajeppar
Náttúrustofa SA-lands
Öræfaferðir / Local Guide
Ríki Vatnajökuls
Grunnskólinn í Hofgarði
Vatnajökulsþjóðgarður
Vatnajökulsþjóðgarður
Leikskólarnir
Þórbergssetur
Atlantsflug/arkitekt
Rannsóknarsetur H.Í. á Hornafirði
Skálafell
Ferðaþjónustan Gerði
Svæðisráð suðursvæðis

Laugaland í Holtum 28. nóvember
Árný Lára Karvelsdóttir
Helga Guðrún Lárusdóttir
Jóna Björk Jónsdóttir
Nanna Jónsdóttir
Orri Páll Jóhannsson
Sigurður Sigursveinsson
Sigurjón Bjarnason
Stefán Jökull Jakobsson

Stofnun/samtök
Rangárþingi eystra (markaðs- og kynningarfulltrúi)
Hótel Hrauneyjar/Rangá (stöðvarstjóri)
Vatnajökulsþjóðgarði
Ásahreppi (sveitarstjóri)
Vatnajökulsþjóðgarði
Háskólafélagi Suðurlands (framkvæmdastjóri)
Laugalandsskóla (skólastjóri)
Ferðafélagi Íslands (yfirskálavörður)

Kirkjubæjarklaustur 29. nóvember
Eirný Vals
Erla Þórey Ólafsdóttir
Fanney Ólöf Lárusdóttir
Guðrún Sigurðardóttir
Jóna Björk Jónsdóttir
Lilja Magnúsdóttir
Orri Páll Jóhannsson
Ólafía Jakobsdóttir
Rannveig Ólafsdóttir
Sandra Brá Jóhannsdóttir
Snorri Zóphóníasson
Unnur Bragadóttir
Þóra Ellen Þórhallsdóttir
Þórdís E. Ólafsdóttir

Stofnun/samtök
Skaftárhreppi til framtíðar (verkefnisstjóri)
Kirkjubæjarskóla (kennari)
Fjallskilanefnd Landbrots- og Miðafréttar, Skaftárhreppi (formaður)
Heilsuleikskólanum Kærabæ (leikskólastjóri)
Vatnajökulsþjóðgarði
Tjaldsvæðinu Kirkjubæ II (eigandi)
Vatnajökulsþjóðgarði
Kirkjubæjarstofu (forstöðumaður)
Náttúrustofu suðausturlands (sérfræðingur)
Skaftárhreppi (sveitarstjóri)
Veðurstofu Íslands (sérfræðingur)
Friði & frumkröftum (verkefnisstjóri)
Háskóla Íslands (prófessor)
Kötlusetri/Kötlu jarðvangi (forstöðumaður)
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Viðauki 2. Viðfangsefni – helstu efnistök. Dæmi úr Jökulsárgljúfrum.
Viðfangsefni og rauði þráður þeirra

Helstu hugmyndir og efnisatriði sem má útfæra frekar undir
rauða þræðinum.

Áþreifanleg hugtök

Óáþreifanleg hugtök

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 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 tilviki Jökulsár á Fjöllum.



Jökulsá á upptök í Vatnajökli, annars vegar Dyngjujökli þar sem
Jökulsá á upptök sín. Hins vegar í Brúarjökli þar sem árnar Kreppa
og Kverká eiga upptök sín. Þessar tvær sameinast í eina, Kreppu
sem síðan sameinast Jökulsá við Herðubreiðarlindir.
Vatnasvið Jökulsá er það stærsta á landinu, tæplega 7.400 km2.
Jökulsá er önnur lengsta á landsins, eða um 206 km.
Meðalrennsli hennar yfir árið er........, mest á sumrin en minnst á
veturna.
Jökulsá rennur til sjávar í Öxarfjörð þar sem framburður hennar
hefur áhrif á lífríki sjávar.
Áin grefur niður farveg sinn þar sem halli er nógu mikill. Þar sem
halli minnkar sest framburður hennar til í farveginum, það stærsta
fyrst. Smátt og smátt fyllist farvegur hennar á undirlendinu og hún
færir sig til – flæmist um aura.
Fossarnir í Jökulsá á Fjöllum eru allir sprungufossar.
Fossarnir í Jökulsá breytast smám saman.
Einn foss Vígabergsfoss er horfinn.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jökulár móta land + jökulhlaup –
venjulegt rennsli
Vatn og vatnsrof
Vatnsafl Jökulsár
Upptök Jökulsár
Jökulsá og lífríki sjávar.
Vatnasvið Jökulsár á Fjöllum
Áin frá upptökum til sjávar.
Jökulframburður – myndun nýs lands.
Rennsli jökuláa, dagsveiflur, ársveiflur.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Móðir staðarins
Upphafið
Sköpunarkrafturinn
Undirstaðan
Mótar líf
Sprettur upp líf
Virðing
Óttablandin virðing
Væntumþykja








Ungt land og eðli fossa
Fossar og fossaröð
Dettifoss
Dettifoss að vetrarlagi
Eðli fossa
Gerð fossa

•
•

Breytingar
Kraftur

Kraftar náttúruaflanna sem skópu svæðið gera okkur lítil og við
upplifum smæð okkar gagnvart náttúruöflunum.
Jökulsárgljúfur liggja á jaðri norðurgosbeltisins. Þrír
sprungusveimar kenndir við megineldstöðvar Kröflu, Fremrináma
og Öskju liggja um Jökulsárgljúfur.
Fyrir um 6000-8000 árum gaus á tveimur gossprungum sem liggja
í Jökulsárgljúfrum. Hljóðakletta og Rauðhóla sprungunni sem
tengist Fremrinámum eða Kröflu og Sveina og Randarhóla
sprungunni sem tengist líklega Öskjukerfinu.
Á svæðinu sjást hraunlög, leifar af hrauni sem hlaupin skoluðu í
burtu, innviðir eldgíga, gígtappar og fleira.
Landslag Jökulsárgljúfra einkennist af miklu og einkennandi
vatnsrofi hamfarahlaupa sem áttu sér stað eftir eldgosin; við
gröftinn mynduðust stór, breið og U-laga gljúfur, stór gil, byrgi,
klettaeyjar, vatnssorfnar klappir og fleira.
Við söfnun varð eftir vatnssorfið stórgrýti hér og þar og
undirlendið er framburður Jökulsár á fjöllum. Aurkeila.
















Flekahræringar
Norðurgosbeltið
Megineldstöðvar og sprungusveimar
Krafla – tengsl við Kröflu!
Gossprungur í Jökulsárgljúfrum
Hljóðaklettar og Rauðhólar
Sveinar - Randarhólar
Landmótun Jökulsár
Hamfarahlaupin einstök.
Upptök hamfarahlaupa
Vatnsmagn og rofmáttur hamfarahlaupa
Varanleg breyting á landslagi
Mikilfengleg gljúfur.
Ummerki hamfarahlaupa; gljúfur, byrgi,
gil, vatnssorfnar klappir, stórgrýti o.fl.
Stuðlaberg, kubbaberg.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kraftar
Voldug náttúra
Einstakt
Smæð okkar
Náttúruöfl
Upplifun
Samspil
Breytingar
Áhrif







Fossar Jökulsár á Fjöllum
Ísland er ungt land í jarðfræðilegum skilningi. Einkenni þess
eru meðal annars margir fossar í íslenskum ám sem enn hafa
ekki náð að afmá stalla í farvegum sínum. Í Jökulsá á Fjöllum
er einstök fossaröð sem heillar ferðamenn. En fossar
Jökulsár á Fjöllum breytast smám saman eins og fossum er
eðlislægt að gera. Á svæðinu gefst ekki aðeins tækifæri til að
upplifa einstaka krafta fossaraðarinnar heldur einnig að
fræðast um uppruna fossanna, eðli og framtíðarhorfur.
Þar sem eldar og vatn móta landið okkar, byggja það upp
og brjóta
Jökulsárgljúfur eru mynduð af einstöku samspili elda og
vatns og má víða sjá jarðmyndanir sem bera þess vitni.
Jökulsárgljúfur tengist norðurgosbeltinu og þrír
sprungusveimar, kenndir við Kröflu, Fremrináma og Öskju,
liggja um svæðið. Á a.m.k. tveimur þeirra gaus eftir ísöld og
má víða sjá ummerki þeirrar eldvirkni í gljúfrunum.
Gríðarstór og kraftmikil hamfarahlaup með upptök undir
Vatnajökli komu síðar í Jökulsá á Fjöllum, grófu út
Jökulsárgljúfur og Ásbyrgi og breyttu varanlega því landslagi
sem eldarnir höfðu áður mótað. Í Jökulsárgljúfrum eru
jarðmyndanir sem einkenna forna farvegi hamfarahlaupa en
hlaupin voru með þeim stærstu sem orðið hafa á jörðinni frá
síðustu ísöld.
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Viðfangsefni og rauði þráður þeirra

Helstu hugmyndir og efnisatriði sem má útfæra frekar undir
rauða þræðinum.

Áþreifanleg hugtök

Óáþreifanleg hugtök

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 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 tilviki Jökulsár á Fjöllum.



Jökulsá á upptök í Vatnajökli, annars vegar Dyngjujökli þar sem
Jökulsá á upptök sín. Hins vegar í Brúarjökli þar sem árnar Kreppa
og Kverká eiga upptök sín. Þessar tvær sameinast í eina, Kreppu
sem síðan sameinast Jökulsá við Herðubreiðarlindir.
Vatnasvið Jökulsá er það stærsta á landinu, tæplega 7.400 km2.
Jökulsá er önnur lengsta á landsins, eða um 206 km.
Meðalrennsli hennar yfir árið er........, mest á sumrin en minnst á
veturna.
Jökulsá rennur til sjávar í Öxarfjörð þar sem framburður hennar
hefur áhrif á lífríki sjávar.
Áin grefur niður farveg sinn þar sem halli er nógu mikill. Þar sem
halli minnkar sest framburður hennar til í farveginum, það stærsta
fyrst. Smátt og smátt fyllist farvegur hennar á undirlendinu og hún
færir sig til – flæmist um aura.
Fossarnir í Jökulsá á Fjöllum eru allir sprungufossar.
Fossarnir í Jökulsá breytast smám saman.
Einn foss Vígabergsfoss er horfinn.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jökulár móta land + jökulhlaup –
venjulegt rennsli
Vatn og vatnsrof
Vatnsafl Jökulsár
Upptök Jökulsár
Jökulsá og lífríki sjávar.
Vatnasvið Jökulsár á Fjöllum
Áin frá upptökum til sjávar.
Jökulframburður – myndun nýs lands.
Rennsli jökuláa, dagsveiflur, ársveiflur.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Móðir staðarins
Upphafið
Sköpunarkrafturinn
Undirstaðan
Mótar líf
Sprettur upp líf
Virðing
Óttablandin virðing
Væntumþykja








Ungt land og eðli fossa
Fossar og fossaröð
Dettifoss
Dettifoss að vetrarlagi
Eðli fossa
Gerð fossa

•
•

Breytingar
Kraftur

Kraftar náttúruaflanna sem skópu svæðið gera okkur lítil og við
upplifum smæð okkar gagnvart náttúruöflunum.
Jökulsárgljúfur liggja á jaðri norðurgosbeltisins. Þrír
sprungusveimar kenndir við megineldstöðvar Kröflu, Fremrináma
og Öskju liggja um Jökulsárgljúfur.
Fyrir um 6000-8000 árum gaus á tveimur gossprungum sem liggja
í Jökulsárgljúfrum. Hljóðakletta og Rauðhóla sprungunni sem
tengist Fremrinámum eða Kröflu og Sveina og Randarhóla
sprungunni sem tengist líklega Öskjukerfinu.
Á svæðinu sjást hraunlög, leifar af hrauni sem hlaupin skoluðu í
burtu, innviðir eldgíga, gígtappar og fleira.
Landslag Jökulsárgljúfra einkennist af miklu vatnsrofi
hamfarahlaupa sem áttu sér stað eftir eldgosin; við gröftinn
mynduðust stór, breið og U-laga gljúfur, stór gil, byrgi, klettaeyjar,
vatnssorfnar klappir og fleira.
Við söfnun varð eftir vatnssorfið stórgrýti hér og þar og
undirlendið er framburður Jökulsár á fjöllum. Aurkeila.
















Flekahræringar
Norðurgosbeltið
Megineldstöðvar og sprungusveimar
Krafla – tengsl við Kröflu!
Gossprungur í Jökulsárgljúfrum
Hljóðaklettar og Rauðhólar
Sveinar - Randarhólar
Landmótun Jökulsár
Hamfarahlaupin einstök.
Upptök hamfarahlaupa
Vatnsmagn hamfarahlaupa
Varanleg breyting á landslagi
Mikilfengleg gljúfur.
Ummerki hamfarahlaupa; gljúfur, byrgi,
gil, vatnssorfnar klappir, stórgrýti o.fl.
Stuðlaberg, kubbaberg.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kraftar
Voldug náttúra
Einstakt
Smæð okkar
Náttúruöfl
Upplifun
Samspil
Breytingar
Áhrif







Fossar Jökulsár á Fjöllum
Ísland er ungt land í jarðfræðilegum skilningi. Einkenni þess
eru meðal annars margir fossar í íslenskum ám sem enn hafa
ekki náð að afmá stalla í farvegum sínum. Í Jökulsá á Fjöllum
er einstök fossaröð sem heillar ferðamenn. En fossar
Jökulsár á Fjöllum breytast smám saman eins og fossum er
eðlislægt að gera. Á svæðinu gefst ekki aðeins tækifæri til að
upplifa einstaka krafta fossaraðarinnar heldur einnig að
fræðast um uppruna fossanna, eðli og framtíðarhorfur.
Þar sem eldar og vatn móta landið okkar, byggja það upp
og brjóta
Jökulsárgljúfur eru mynduð af einstöku samspili elda og
vatns og má víða sjá jarðmyndanir sem bera þess vitni.
Jökulsárgljúfur tengist norðurgosbeltinu og þrír
sprungusveimar, kenndir við Kröflu, Fremrináma og Öskju,
liggja um svæðið. Á a.m.k. tveimur þeirra gaus eftir ísöld og
má víða sjá ummerki þeirrar eldvirkni í gljúfrunum.
Gríðarstór og kraftmikil hamfarahlaup með upptök undir
Vatnajökli komu síðar í Jökulsá á Fjöllum, grófu út
Jökulsárgljúfur og Ásbyrgi og breyttu varanlega því landslagi
sem eldarnir höfðu áður mótað. Í Jökulsárgljúfrum eru
jarðmyndanir sem einkenna forna farvegi hamfarahlaupa en
hlaupin voru með þeim stærstu sem orðið hafa á jörðinni frá
síðustu ísöld.
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Viðauki 3. Mögulegir samstarfsaðilar um fræðslu og miðlun í Vatnajökulsþjóðgarði
Samstarfsaðilar
Skólar
Leikskólar
Grunnskólar
Grunnskólar í nágrenni
þjóðgarðs.
Framhaldsskólar
FSA
ME
Laugar, MA, VMA, FSH
Háskólar
Hólar
HÍ
HA

Listaháskóli og listamenn

Kennarafélög og
grunnskólakennarar
Leiðsöguskóli Íslands
Endurmenntun HÍ

Samstarfsvettvangur
Húsnæði og aðstaða. Heimsóknir og kynningar. Gögn og námsefni.
Heimsóknir og kynningar.
Gagnkvæmar heimsóknir og fræðsluefni. Útbúa aðgengileg gögn og verkefni fyrir kennara og nemendur með hliðsjón af námskrá. Verkefnið standi ekki og falli
með einstaka starfsmönnum skóla eða þjóðgarðs.
Nemendur verði sérfræðingar í þjóðgarðinum og geti miðlað áfram til annarra skólahópa – jafningafræðsla. Skólar geta skapað sér sérstöðu af nálægð við
þjóðgarðinn. Styrkja sjálfsmynd nemenda á sinni heimabyggð.
Gagnkvæmar heimsóknir, fræðsluefni og verkefni.
Útbúa aðgengileg gögn og verkefni fyrir kennara og nemendur með hliðsjón af námskrá.
Nemendur taki þátt í einstaka verkefnum á svæðum.
Við einstaka brautir og svið háskóla. Umhverfis- og auðlindafræði, ferðamálabrautir, menntavísindasvið og fleira.
Gagnkvæmar heimsóknir, kynningar og fræðilegir fyrirlestrar.
Verkefni fyrir framhaldsnemendur, t.d. um þróun og gerð námsefnis, greining á gestum þjóðgarðs og fleira.
Rannsóknir og miðlun.
Samstarf um eflingu landvarðanáms.
Húsnæði og aðstaða.
Vinnuaðstaða fyrir listamenn.
Aðstaða fyrir kennara fyrir námskeið og vinnustofur.
Samstarf listamanna og landvarða um einstök verkefni og fræðslu til gesta.
Aðstaða til útikennslunámskeiða í þjóðgarði.
Húsnæði og aðstaða.
Kynningar á möguleikum þjóðgarðs til fræðslu fyrir kennara. Vinnustofur á kennaraþingum á haustin.
Samstarf um fræðslu og námsefni fyrir verðandi leiðsögumenn.

Menningarmiðstöðvar –
söfn - minjaverðir

Geyma oft mikinn fróðleik um svæðið í máli og myndum. Þverfaglegur fræðsluhópur stofnana? Húsnæði og aðstaða.

Menningarmiðstöð
Þingeyinga

Gagnabanki og miðlun efnis, t.d. frásagna og ljósmynda.
Samstarf þeirra, þjóðgarðs og Náttúrustofunnar, t.d. um fugla – fuglabox. Fara í sameiginlega fræðslu til skóla og fleira.
Saga og náttúra. Þjóðgarðskassi – þjóðgarðsbakpoki.
Samstarf um fræðslu til eldri borgara. Samstarf um ýmsa viðburði.
Þverfaglegur fræðsluhópur stofnana?
Grunnsýningin Hreindýr á Austurlandi fjallar um tengsl þeirra við náttúru og menningu Austurlands og tengist því þjóðgarðinum mikið.
Varðveita einnig mikinn fjölda muna og gagna af svæðinu.
Samstarf um fræðslu og miðlun upplýsinga um náttúru og sögu svæðisins.
Varðveita mikið magn gagna og ljósmynda sem tengjast safninu.
Samstarf um fræðslu og miðlun upplýsinga.

Minjasafn Austurlands

Héraðsskjalasafn
Austfirðinga
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Samstarfsvettvangur

Menningarmiðstöð
Hornafjarðar
Breiðdalssetur
Skjálftasetur á Kópaskeri

Aðkoma VÞ að dagskrá þeirra (barnastarf á sumrin)

Fræðasamfélagið og
rannsóknastofnanir

Veðurstofan

Náttúrufræðistofnun
Íslands
Jarðvísindastofnun HÍ
Raunvísindastofnun HÍ

Miðlun upplýsinga og fræðsla um jarðfræði.
Fræðsluskjálfti er samvinnuverkefni Vatnajökulsþjóðgarðs, Skjálftaseturs og kennara úr Öxarfjarðarskóla. Heimsókn nemenda í Gljúfrastofu og fræðsla um
jarðskjálfta og eldgos og áhrif þeirra á mannskepnuna, umhverfið og landslag.
Margir vísindamenn vilja gjarnan koma sínum rannsóknarniðurstöðum á framfæri en skortir oft farveg og tíma til þess að sinna slíku. Afla gagna, koma upp
gagnabanka og miðla upplýsingum og rannsóknaniðurstöðum til gesta og nærsamfélags. Skilji eitthvað eftir sig í samfélaginu. T.d. í sýningum, með fyrirlestrum,
vísindamaður að láni, fræðandi ferðir í samstarfi stofnana og þjóðgarðs (stuttar sem langar).
Aðstaða fyrir vísindamenn.
Hvaða rannsóknasvið einkennir hvert svæði þjóðgarðsins?
Rannsóknir og miðlun efnis.
Sameiginleg verkefni vegna loftlagsmála en nú er í gangi samstarfsverkefni milli VÞ og Veðurstofunnar sem hluti af „sóknaráætlun í loftlagsmálum“. Verkefnið
„Hörfandi jöklar“.
Aðgengi að niðurstöðum rannsókna og miðlun upplýsinga til gesta. Gagnabanki.
Til mikið af loftmyndum á Veðurstofunni. Til myndir frá 1940 sem hægt er að sjá lindarennsli. Mætti safna saman jarðfræðilegum og vatnafræðilegum fróðleik
sem færi inn á heimasíðu VJÞ
Rannsóknir og miðlun efnis. Aðgengi að niðurstöðum rannsókna og miðlun upplýsinga til gesta. Gagnabanki.
Rannsóknir og miðlun efnis. Aðgengi að niðurstöðum rannsókna og miðlun upplýsinga til gesta. Gagnabanki.
Rannsóknir og miðlun efnis. Aðgengi að niðurstöðum rannsókna og miðlun upplýsinga til gesta. Gagnabanki.

Aðrar stofnanir
Umhverfisstofnun

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum

Vegagerðin

Landgræðslan og
landgræðslufélög
Skógrækt ríkisins
Landmælingar Íslands

Samstarf um landvarðanám, undirbúning og endurmenntun landvarða og annarra starfsmanna.
Samræming fræðsluefnis við aðra þjóðgarða og friðlýst svæði.
Samstarf um fræðslu á öðrum svæðum sem VÞ hefur umsjón með skv. samningi við UST, s.s. Herðubreiðarlindir, Lónsöræfi og Dettifoss að austan.
Samvinna um upplýsingagjöf í upplýsingamiðstöðum. T.d. auglýsa upplýsingagjöf UST í Mývatnssveit á heimasíðu Vatnajökulsþjóðgarðs. Friðland að Fjallabaki..
Samstarf um upplýsingamiðlun varðandi náttúruvernd og öryggismál.
Samstarf um landvarðanám, undirbúning og endurmenntun landvarða og annarra starfsmanna.
Samræming fræðsluefnis við aðra þjóðgarða og friðlýst svæði.
Samstarf um upplýsingamiðlun varðandi náttúruvernd og öryggismál.
Upplýsingagjöf og uppsetning upplýsinga- og fræðsluskilta við vegi.
Upplýsingagjöf um lokanir/opnanir á vegum.
Fræðsla um samgöngur, fyrr og nú.
Hvernig á að ferðast um þjóðgarðinn? Safetravel.
Rannsóknir og miðlun efnis. Aðgengi að niðurstöðum rannsókna og miðlun upplýsinga til gesta. Gagnabanki. Fræðsla innan þeirra samtaka. Fræðsla til starfsmanna
VÞ, undirbúningur.
Rannsóknir og miðlun efnis. Aðgengi að niðurstöðum rannsókna og miðlun upplýsinga til gesta. Gagnabanki.Fræðsla um skóginn og skógrækt í Ásbyrgi. Fræðsla
til starfsmanna VÞ, undirbúningur.
Gagnabanki um örnefni. Koma örnefnum svæðisins inn í kortagrunn Landmælinga.
Útgáfa korta um þjóðgarðinn.
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Landsvirkun
Ferðamálastofa

Á Austursvæði er samráð um opnun vega og slóða ásamt kortagerð af svæðinu. Sjálfboðaliðar Landsvirkjunar. Afla gagna á Austursvæði í gegnum NA.
Upplýsingar um gesti. Fræðsla til gesta, sérstaklega nauðsynlegar upplýsingar um náttúruvernd og öryggismál.

Ráðuneyti
Umhverfisráðuneytið
Mennta- og
menningarmálaráðuneytið

Fjármögnun starfs fræðslufulltrúa.
Fjármögnun starfs fræðslufulltrúa.

Náttúrustofur

Þverfaglegur fræðsluhópur stofnana?
Rannsóknir, miðlun og fræðsla. Náttúrustofan er með nokkur rannsóknar- og vöktunarverkefni í Jökulsárgljúfrum. Miðla niðurstöðum til þjóðgarðsins sem getur
notað þær til fræðslu. Einstök fræðsluverkefni eins og fiðrildaganga og fálkasetur.
Fálkasetur Íslands er samstarfsverkefni Vatnajökulsþjóðgarðs, Náttúrustofunnar, Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga og Fuglastígs á Norðausturlandi en þessir aðilar
komu að stofnun þess. Fagleg ráðgjöf og fræðsla um fálka.
Halda kynningar fyrir starfsfólk um ákveðin viðfangsefni.
Koma að einstaka fræðsluverkefnum.
Rannsóknir, miðlun og fræðsla. Náttúrustofan er með nokkur rannsóknar- og vöktunarverkefni á austursvæðinu. Miðla niðurstöðum til þjóðgarðsins sem getur
notað þær til fræðslu.
Halda kynningar fyrir starfsfólk um ákveðin viðfangsefni.
Koma að einstaka fræðsluverkefnum.
Rannsóknir, miðlun og fræðsla. Náttúrustofan er með nokkur rannsóknar- og vöktunarverkefni á suðursvæðinu. Miðla niðurstöðum til þjóðgarðsins sem getur
notað þær til fræðslu.
Halda kynningar fyrir starfsfólk um ákveðin viðfangsefni.
Koma að einstaka fræðsluverkefnum. Leið litla landvarðarins er samstarfsverkefni Vatnajökulsþjóðgarðs, Náttúrustofunnar, Vina Vatnajökuls, Ríki Vatnajökuls,
Friðs og frumkrafts og Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Viðburður á Degi íslenskrar náttúru.
Rannsóknir, miðlun og fræðsla. Miðla niðurstöðum til þjóðgarðsins sem getur notað þær til fræðslu.
Vöktun (talningar og viðhorfskannanir).
Nemendaverkefni.
Þverfaglegur fræðsluhópur stofnana? Húsnæði og aðstaða.
Menntun og símenntun landvarða og annarra starfsmanna, símenntunarstefna. Fræðsla til gesta.

Náttúrustofa
Norðausturlands NNA

Náttúrustofa Austurlands
NA

Náttúrustofa
Suðausturlands
NATTSA

Háskólasetur Höfn
Þekkingarsetur/net
Nýheimar þekkingarsetur á
Höfn
Þekkingarnet Þingeyinga
Austurbrú

Menntun og símenntun landvarða og annarra starfsmanna, símenntunarstefna.
Menntun og símenntun landvarða og annarra starfsmanna, símenntunarstefna.

Félagasamtök
Jöklarannsóknafélagið
JÖRFÍ
Landvernd
Fuglavernd
Fálkasetur Íslands

Rannsóknir og miðlun efnis. Aðgengi að niðurstöðum rannsókna og miðlun upplýsinga til gesta.
Samstarf um fræðslu til gesta skálans í Jökulheimum.
Fræðsla til starfsmanna VÞ, einstaka fræðsluverkefni.
Fræðsla til starfsmanna VÞ, einstaka fræðsluverkefni.
Fálkasetur Íslands er samstarfsverkefni Vatnajökulsþjóðgarðs, Náttúrustofunnar, Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga og Fuglastígs á Norðausturlandi
Fræðsla til starfsmanna og gesta, kynningar og ferðir.
Sýning um fálka og rjúpu í Gljúfrastofu.
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Samstarfsvettvangur

Ferðafélög

Fræðsla til skálavarða. Aðgengilegar upplýsingar og fræðsla fyrir gesti. Áhersla á fræðslu um náttúruvernd og góða umgengni til gesta ferðafélaga. Samstarf um
fræðslugöngur.
Fræðsla til skálavarða í Dreka og Herðubreiðarlindum. Hafa aðgengilegar upplýsingar fyrir skálaverði og gesti FFA.
Fræðsla til skálavarða í Kverkfjöllum. Hafa aðgengilegar upplýsingar fyrir skálaverði og gesti FFF
Fræðsla til skálavarða í Nýjadal. Hafa aðgengilegar upplýsingar fyrir skálaverði og gesti FÍ
Samstarf um landvörslu í Lónsöræfum.
Samstarf um ferðir með leiðsögn.
Samstarf um gönguferðir í Jökulsárgljúfrum.
SAMÚT – Fræðsla til félagasamtaka, t.d. 4x4, Skotvís og fleiri. Gagnkvæm fræðsla. Veiðimenn á austursvæði.
Íþróttafélög og skátar.
Félög eldri borgara.
Útivistarhópar, s.s. svifflug, klifur, hlaup, gönguskíði, hjólreiðar.
Fræðsla og viðburðir.
Ná til leiðsögumanna með ýmsum hætti: Í gegnum nám þeirra í leiðsöguskólum með fyrirlestrum, námsefni og heimsóknum í þjóðgarðinn, í gegnum Félag
leiðsögumanna með kynningum og endurmenntun í Reykjavík og á svæðunum með kynningum og aðgengilegum og ítarlegum upplýsingum fyrir leiðsögumenn.
Búa til ítarlegan bækling fyrir leiðsögumenn.
Staðarleiðsögumenn – námskeið og kynningar og staðnum. Skemmtun í bland við fróðleik. Aðgengi að gagnabanka.
Þjóðgarður bjóðist til að koma á undirbúningsfundi leiðsögumanna. Miðla réttum upplýsingum.
Nánari greining á upplýsingaþörf mismunandi gesta og ferðahópa.
Skilgreina upplýsingaþörf og útbúa bæklinga um náttúruvernd, reglur og öryggismál á veiðisvæðum innan þjóðgarðsins.

Ferðafélag Akureyrar
Ferðafélag Fljótsdalshéraðs
Ferðafélag Íslands
Ferðafélag AusturSkaftfellinga
Ferðafélagið Norðurslóð
Útivistarfélög
Ýmis félagasamtök

Leiðsögumenn – Félag
íslenskra leiðsögumanna

Félag íslenskra hreindýraleiðsögumanna
Landsbjörg og
björgunarsveitir
Sjálfboðaliðar og
vinnuhópar

Fræðsla og miðlun til björgunarsveita á svæðum. Fræðsla til björgunarsveita sem standa hálendisvakt. Húsnæði og aðstaða.
Undirbúningur sumarstarfsmanna varðandi öryggismál.
Kynningar fyrir sjálfboðaliðahópa sem koma til starfa á svæðinu, s.s. sjálfboðaliða Umhverfisstofnunar, vinnuhópar Landsvirkjunar í Mývatnssveit.

Ferðaþjónustan
Ferðaþjónustuaðilar

Ferðaklasar

Friður og frumkraftur ferðaklasi

Nánari greining á upplýsingaþörf mismunandi gesta og ferðahópa.
Fá fræðslu um þjóðgarðinn sem þeir miðla áfram til sinna viðskiptavina/gesta. Kynningarfundir fyrir starfsfólk og sérstakt fræðsluefni.
Sérstakir fræðsludagar í gestastofum á vorin. Kynningarferðir.
Ferðaþjónustuaðilar innan þjóðgarðs – Geri samning um fræðslu við þjóðgarðinn sem yrði hluti af samningi um starfsemi innan þjóðgarðs. Hluti samningsins felur
í sér að þeir fræði sína viðskiptavini um þjóðgarðinn, náttúruvernd, umgengni, náttúru og sögu.
Gott og gagnvirkt upplýsingaflæði mjög mikilvægt. Mikilvægt fyrir þjóðgarðinn að ferðaþjónustuaðilar veiti réttar og góðar upplýsingar. Allir græða. Þjóðgarður
græðir, þeir græða þar sem viðskiptavinir verða ánægðari og starfsemin uppfyllir kröfur þjóðgarðsins.
Búa til ítarlegan bækling fyrir ferðaþjónustuaðila.
Klasavinna í héraði er góð leið til að ná saman öllum þeim sem starfa í ferðaþjónustunni. Kortleggja hvað er til staðar á hverju svæði og hver sérþekkingin er hjá
hverjum og einum. Samstarf um fræðslu til ferðaþjónustuaðila – skipuleggja kynningarfundi og kynningarferðir í þjóðgarðinn með Vatnajökulsþjóðgarði.
Einstaka fræðsluverkefni.
Leið litla landvarðarins er samstarfsverkefni Vatnajökulsþjóðgarðs, Náttúrustofu Suðausturlands, Vina Vatnajökuls, Ríki Vatnajökuls, Friðs og frumkrafts og
Sveitarfélagsins Hornafjarðar.
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Samstarfsaðilar frh.
Visit Vík - ferðaklasi
Í ríki Vatnajökuls ferðaklasi
Katla jarðvangur
Katla Geopark
Norðurhjari,
ferðaþjónustusamtök
Stór fyrirtæki í
ferðaþjónustu

Upplýsingamiðstöðvar
Kirkjubæjarstofa
Aðilar með samning við
Vatnajökulsþjóðgarð
Mývatnsstofa

Heimamenn og íbúar

Samstarfsvettvangur
Leið litla landvarðarins er samstarfsverkefni Vatnajökulsþjóðgarðs, Náttúrustofu Suðausturlands, Vina Vatnajökuls, Ríki Vatnajökuls, Friðs og frumkrafts og
Sveitarfélagsins Hornafjarðar.
Samstarfsverkefni Vatnajökulsþjóðgarðs, Kötlu jarðvangs og Kirkjubæjarskóla. Dýpka þekkingu og skilning nemenda á náttúru og og útivist í Skaftárhreppi í
gegnum valáfanga í útivistar- og umhverfisfræði.
Samstarf við þau sveitarfélög sem jarðvangurinn heyrir undir; Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur og Rangárþing eystra.
Samstarf um fræðslu til ferðaþjónustuaðila. Upplýsingamiðlun frá ferðaþjónustuaðilum til VÞ.
Forvarnir – áhersla á náttúruvernd, umgengni um landið og hvernig á að keyra og ferðast um Ísland. Sérstök kynning á þjóðgörðum.
Ná til ferðamanna um leið og þeir koma til landsins. Koma fræðsluefni í Norrænu, Icelandair, Wowair, Kynnisferðir og önnur stór rútufyrirtæki og bílaleigur.
Leggja áherslu á myndræna framsetningu, myndbönd og app.
Vinna þetta með Umhverfisstofnun, Þjóðgarðinum á Þingvöllum, Ferðamálastofu, Stjórnstöð ferðamála, SAF, ISAVIA, Safetravel, Landsbjörgu og fleirum.
Sem eru ekki á vegum Vatnajökulsþjóðgarðs, t.d. í Mývatnssveit og í Hofi á Akureyri. Miðla til þeirra upplýsingum – koma á gagnkvæmu upplýsingakerfi.
Samstarf um upplýsingagjöf í Skaftárhreppi.
Samstarf um upplýsingagjöf í Hrauneyjum, Hoffelli í Nesjum og Skálafelli í Suðursveit.
Kynna Mývatnsstofu á heimasíðu Vatnajökulsþjógarðs. Miðla grunnupplýsingum og efni jafnóðum til stofunnar.
Gagnkvæm miðlun upplýsinga og fræðsla.
Safna saman efni, sögum, frásögnum, myndefni og fleiru sem nýtist í fræðslu.
Fá kunnuga heimamenn til liðs við sig varðandi einstaka fræðsluverkefni. Styrkja starf í heimabyggð.
Landeigendur, bændur, veiðifélög og aðrir sem eiga sérstakra hagsmuna að gæta innan Vatnajökulsþjóðgarðs. Reglulegir samráðsfundir, kynningar og ferðir um
svæðið. Pilot hópar.
Regluleg útgáfa fréttabréfs um þjóðgarðinn, allan eða einstök svæði hans. Bæði rafræn fyrir alla og prentuð til dreifingar í nágrenni þjóðgarðsins.
Viðburðadagatal. Hvað er á döfinni? Fróðleikur og dagskrá.
Ársfundir og kynningarfundir á einstökum rekstrarsvæðum þjóðgarðsins. Starfsemi þjóðgarðsins kynnt.
Ársskýrsla fyrir allan þjóðgarðinn en ekki bara einstök svæði hans.

Styrktaraðilar
Vinir Vatnajökuls

Sveitarfélög og
Sveitastjórnir

Fjölmiðlar

Samstarf um einstaka verkefni í fræðslu og úthlutun fjár. Fræðsluáætlun setur fram áherslur og starfsfólk forgangsraðar styrkhæfum verkefnum í samstarfi við
Vini Vatnajökuls. Forgangsröðun getur verið leiðbeinandi fyrir úthlutun.
Leið litla landvarðarins er samstarfsverkefni Vatnajökulsþjóðgarðs, Náttúrustofu Suðausturlands, Vina Vatnajökuls, Ríki Vatnajökuls, Friðs og frumkrafts og
Sveitarfélagsins Hornafjarðar
Skipulagsvald sveitarfélaga. Vinna saman að sameiginlegri stefnu, t.d. vegna fræðslu, miðlun upplýsinga og uppbyggingu innviða fyrir ferðamenn. Uppbygging taki
mið af tækifærum til fræðslu.
Rekstraraðilar grunnskóla – Hafa grunnskólar svigrúm til að heimsækja þjóðgarð?
Leið litla landvarðarins er samstarfsverkefni Vatnajökulsþjóðgarðs, Náttúrustofu Suðausturlands, Vina Vatnajökuls, Ríki Vatnajökuls, Friðs og frumkrafts og
Sveitarfélagsins Hornafjarðar
Koma á fót tengslum við fjölmiðla og einstaka fjölmiðlamenn. Á landsvísu eða í staðarfjölmiðlum. Sagðar verði réttar fréttir úr þjóðgarðinum.
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Viðauki 4. Gestafjöldi og samsetning gesta
Norðursvæði - Jökulsárgljúfur
Ásbyrgi
Ártal
2012
2013
2014
2015

Íslendingar
40 þús.
35 þús.
42 þús.
29 þús.

Útlendingar
56 þús.
65 þús.
79 þús.
78 þús.

Alls
96 þús.
100 þús.
121 þús.
107 þús.

Heimild
RG 2015
RG 2015
RG 2015
RG 2016

Erlendir ferðamenn í Ásbyrgi eftir markaðssvæðum – heimild RG 2015 og 2016
2013
2014
2015

Suður-Evrópa
19%
21%
27%

Mið-Evrópa
39%
27%
32%

Bretland
3%
3%
7%

Benelux lönd
8%
9%
7%

N-Ameríka
4%
8%
4%

Norðurlönd
12%
14%
7%

Annað
15%
18%
16%

Ásbyrgi – gistinætur
Ártal
2015
2016

Íslendingar
3733
5581

Útlendingar
5068
6447

Alls
8801
12028

Heimild
VÞ
VÞ

Íslendingar
8245
10067
12593
3941
6026

Útlendingar
5355
5647
6118
6876
8593

Alls
13600
15714
18711
10817
14619

Heimild
VÞ
VÞ
VÞ
VÞ
VÞ

Íslendingar
208
445

Útlendingar
1808
2146

Alls
2016
2591

Heimild
VÞ
VÞ

Íslendingar

Útlendingar

38 þús.
33 þús.

181 þús.
225 þús.

Alls
163 þús.
163 þús.
219 þús.
258 þús.
339 þús.*

Heimild
RG 2015
RG 2015
RG 2015
RG 2016
Ársskýrsla 2016

Ásbyrgi og Vesturdalur – gistinætur samtals
Ártal
2012
2013
2014
2015
2016

Vesturdalur - gistinætur
Ártal
2015
2016

Dettifoss
Ártal
2012
2013
2014
2015
2016

*250 þús. vestan ár og 89 þús. austan.
Erlendir ferðamenn við Dettifoss eftir markaðssvæðum – heimild RG 2015 og 2016
2014
2015

Suður-Evrópa
22%
21%

Mið-Evrópa
26%
27%

Bretland
3%
5%

Benelux lönd
8%
5%

N-Ameríka
10%
12%

Norðurlönd
12%
9%

Annað
19%
21%

Norðursvæði - hálendið
Askja
Ártal
2012
2013
2014
2015
2015

Íslendingar

Útlendingar

7 þús.
8 þús.

20 þús.
29 þús.

Alls
32 þús.
30 þús.
27 þús.
37 þús.
15 þús.

Heimild
RG 2015
RG 2015
RG 2015
RG 2016
GÞ og RÓ 2016

Erlendir ferðamenn við Öskju eftir markaðssvæðum – Heimild RG 2015 og 2016
2014
2015

Suður-Evrópa
26%
40%

Mið-Evrópa
22%
18%

Bretland
3%
2%

Benelux lönd
9%
3%
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N-Ameríka
4%
4%

Norðurlönd
13%
2%

Annað
22%
31%

Austursvæði
Ártal
2014
2015
2015
2015
2014
2014
2015

Staður
Kverkfjöll
Kverkfjöll
Kverkfjöll
Hvannalindir
Snæfell
Snæfell
Snæfell

Fjöldi
10 þús. (Ísl. 4 þús.)
12 þús. (Ísl. 5 þús.)
4765
2811
2603
29 þús. (Ísl. 12 þús.)
33 þús. (Ísl. 9 þús.)

Heimild
RG 2015
RG 2016
GÞ og RÓ 2016. Júlí – Sept.
GÞ og RÓ 2016. Júlí – Sept.
GÞ og RÓ 2016
RG 2015
RG 2016

Snæfell – gistinætur
Ártal
2016

Íslendingar
104

Útlendingar
367

Alls
471

Heimild
VÞ

Íslendingar
400

Útlendingar
1600

Alls
2000

Heimild
FFF

Kverkfjöll - gistinætur
Ártal
2016

Suðursvæði
Skaftafell
Ártal
2012
2013
2014
2015
2014
2015
2016

Íslendingar

Útlendingar

43 þús.
36 þús.

326 þús.
377 þús.

Alls
232 þús.
276 þús.
369 þús.
413 þús.
320 þús.
433 þús.
630 þús.

Heimild
RG 2015
RG 2015
RG 2015
RG 2016
GÞ og RÓ 2016
GÞ og RÓ 2016
RÓ óbirt gögn 2017

Erlendir ferðamenn í Skaftafelli eftir markaðssvæðum – heimild RG 2015 og 2016
2014
2015

Suður-Evrópa
22%
20%

Mið-Evrópa
19%
25%

Bretland
5%
5%

Benelux lönd
6%
5%

N-Ameríka
17%
16%

Norðurlönd
9%
9%

Annað
22%
20%

Skaftafell – gistinætur
Ártal
2012
2013
2014
2015
2016

Íslendingar
6691
6203
5347

Útlendingar
28657
19292
25477

Alls
35348
25495
30824

4266

34232

38498

Heimild
VÞ
VÞ
VÞ
VÞ
VÞ

Jökulsárlón
Ártal
2012
2013
2014
2015
2014
2015

Íslendingar

Útlendingar

62 þús.
58 þús.

332 þús.
402 þús.

Alls
254 þús.
308 þús.
394 þús.
460 þús.
389 þús.
511 þús.

Heimild
RG 2016
RG 2016
RG 2015
RG 2016
GÞ og RÓ 2016
GÞ og RÓ 2016

Hlutfall þjóðerna % við Jökulsárlón úr könnun 2014-2015. Heimild ADS, AMG, ÞS 2016.
Sumar
Haust
Vetur

Íslendingar
8,2
2,5
0

Þjóðverjar
21,9
12,1
10,8

Frakkar
15,3
5,7
11,5

Holl/
Belgar
9,4
5,5
8,4

Ítalía/
Spánn
4,9
6,6
1,4

Hoffell
Ártal
2013
2014
2015

Alls
15697
14518
20368

Heimild
GÞ og RÓ 2016
GÞ og RÓ 2016
GÞ og RÓ 2016
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Sviss/
Austurríki
11
5,9
4,2

Bretland/
Írar
5,3
9,1
22

USA/
Kanada
11,9
20,5
10,3

Asía
3,6
14,6
20,4

Aðrir
8,5
17,5
11

Heinaberg
Ártal
2013
2014
2015

Alls
4614
5776
6710

Heimild
GÞ og RÓ 2016
GÞ og RÓ 2016
GÞ og RÓ 2016

Vestursvæði
Ártal

Staður

Fjöldi

Heimild

2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2014
2015
2014

Eldgjá
Eldgjá
Eldgjá
Eldgjá
Laki
Laki
Laki
Langisjór
Langisjór
Langisjór

38 þús. (Ísl. 9 þús.)
39 þús. (Ísl. 7 þús.)
13486
13375
26 þús. (Ísl. 6 þús.)
38 þús. (Ísl. 9 þús.)
7581
17 þús. (Ísl. 9 þús.)
15 þús. (Ísl. 6 þús)
3075

RG 2015
RG 2016
GÞ og RÓ 2016. Júlí – sept.
GÞ og RÓ 2016. Júlí – sept.
RG 2015
RG 2016
GÞ og RÓ 2016. Júlí – sept.
RG 2015
RG 2016
GÞ og RÓ 2016. Júlí - sept

Erlendir ferðamenn í Laka eftir markaðssvæðum – Heimild RG 2015 og 2016
2014
2015

Suður-Evrópa
30%
22%

Mið-Evrópa
26%
34%

Bretland
8%
3%

Benelux lönd
6%
5%

N-Ameríka
5%
7%

Norðurlönd
5%
13%

Annað
20%
16%

Heimildir
Anna Dóra Sæþórsdóttir, Anna Mjöll Guðmundsdóttir og Þorkell Stefánsson 2016. Þolmörk
ferðamanna á átta vinsælum ferðamannastöðum á Suður- og Vesturlandi. Ferðamálastofa
Gyða Þórhallsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson 2016. Fjöldi gesta í Vatnajökulsþjóðgarði frá upphafi
talninga út árið 2015. Vatnajökulsþjóðgarður.
Rögnvaldur Guðmundsson 2015. Vatnajökulsþjóðgarður ferðamenn 2005-2014. Samantekt unnin fyrir
Vatnajökulsþjóðgarð. Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar ehf.
Rögnvaldur Guðmundsson 2016. Vatnajökulsþjóðgarður ferðamenn 2005-2015. Samantekt unnin fyrir
Vatnajökulsþjóðgarð. Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar ehf.
Rögnvaldur Ólafsson 2017. Talningar í Skaftafelli. Óbirt gögn
Vatnajökulsþjóðgarður 2016. Árskýrsla Jökulsárgljúfra 2016.
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Viðauki 5. Gestastofur – fjöldi, áhugasvið og dvalarlengd.
Heildarfjöldi gesta í gestastofum Vatnajökulsþjóðgarðs
Gestastofa
Gljúfrastofa
Snæfellsstofa
Skaftafellsstofa
Gamlabúð
Skaftárstofa

2012

2013

8.977
318.341

12.443
354.905
24.677
16.646

16.100

2014
40.456
13.114
389.246
28.805
20.661

2015
43.519
17.195
406.952
34.567
32.776

2016
60.625
18.405
516.952
38.266
47.275

Gljúfrastofa
Gljúfrastofa er staðsett í mynni Ásbyrgis skammt frá þjóðvegi 85, Norðausturvegi, sem liggur milli
Húsavíkur og Kópaskers. Gestastofan var opnuð 2007 þegar útihús, fjárhús og hlaða sem áður tilheyrðu
bújörðinni Ásbyrgi voru gerð upp. Gott útsýni er frá Gljúfrastofu inn í Ásbyrgi og margar gönguleiðir
liggja þaðan um svæðið.
Gestastofan var í fyrsta skipti opin allan veturinn 2016-2017, en áður var hún opin frá maí –
september/október. Frá 21. maí – 20. september er afgreiðslan opin frá 9-19 en aðra daga í maí,
september og október er hún opin frá 10-16. Á veturna er hún opin frá 11-15. Í Jökulsárgljúfrum starfa
tveir heilsársstarfsmenn og sautján sumarstarfsmenn. Yfir háannatímann eru a.m.k. tveir starfsmenn í
100% starfi í gestastofunni en utan þess tíma er starfshlutfallið minna.
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. Minniháttar þörf er fyrir viðhald á sýningunni, en engar breytingar
fyrirhugaðar.
Gestir leita upplýsinga um gönguleiðir, vegi að Dettifossi og afþreyingu. Hér er einnig afgreiðsla fyrir
tjaldsvæðið. Fjöldi gönguleiða er í nágrenni Gljúfrastofu og geta flestir fundið leið við hæfi.
Áhugi gesta
Í stuttri áhugasviðskönnun meðal gesta í Gljúfrastofu kemur fram að landslag Jökulsárgljúfra og Ásbyrgis og
myndun þeirra í hamfarahlaupum vekur mestan áhuga og eftirtekt gesta. Einnig hafa gestir mikinn áhuga á lífríki
svæðisins, einkum gróðurfari og fuglalífi, og vekur sá hluti sýningarinnar mikla eftirtekt. Nokkrir nefndu áhuga á
mannlífi og sögu en það er greinilegt á svörum gesta að sá hluti sýningarinnar nær ekki eins vel til gesta og
umfjöllun um náttúru svæðisins. Gestir eru almennt mjög ánægðir með sýninguna, framsetningu og uppsetningu
efnis. Þeir nefna sérstaklega fallegar myndir, stóru loftmyndina og möguleika á gagnvirkni.

Heimsóknum fjölgar stöðugt en 2016 komu 60.625 gestir í stofuna. Það er 39% aukning frá 2015 sem
er sú mesta milli ára. Aukningin var mest í ágúst, september og október en góð veðrátta á
haustmánuðum gerði gestum auðvelt að ferðast um svæðið.
Gljúfrastofa mán.
Apríl
Maí
Júní
Júlí
Ágúst
September
Október
Nóvember
Desember
Alls

2014

2015

1.060
7.372
17.630
12.667
1.727

1.358
9.027
14.906
13.985
3.459
748

40.456

43.483

2016
191
1.781
11.932
19.806
19.310
5.976
1.486
199
135
60.816
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Flestir gestir koma í gestastofuna milli kl. 11 og 17 en á þeim tíma er umferð daggesta mest. Algengast
er að gestir dvelji 15 - 60 mín í gestastofunni, sjá box.
Niðurstöður um dvalarlengd gesta úr áhugasviðskönnun - fjöldi aðspurðra = 70.
<15 mín = 9, 15-30 mín = 29, 30-60 = 18, 60-120 mín = 9, >120 mín = 5
Meðaltal skv. miðgildi er 43 mín (<15 reiknað 15 og >120 reiknað 120).
Flestir gestir koma í gestastofuna milli 11-17, þar af er tíminn milli 13-15 sá vinsælasti.

Hlutfall þjóðerna í Gljúfrastofu er ekki skráð en samsetning þeirra endurspeglar það sem vitað er um
þá gesti sem heimsækja Ásbyrgi (Rögnvaldur Guðmundsson 2016). Sjá viðauka 4.

Snæfellsstofa
Snæfellsstofa stendur við Skriðuklaustur í Fljótsdal, 38 km frá Egilsstöðum og 2 km frá vegamótum
Austurleiðar (910) upp á Fljótdalsheiði. Frá gestastofunni eru um 40 km að þjóðgarðsmörkum uppi á
Fljótsdalsheiði. Ágætt útsýni er frá gestastofunni yfir Fljótsdal og stutt er að ganga í Gunnarshús.
Reiðstígur liggur fram hjá gestastofunni og inn Fljótsdalinn. Snæfellsstofa var opnuð 24. júní 2010.
Árið 2016 var gestastofan opin daglega frá 19. apríl – 31. október en utan þess tíma geta hópar og
einstaklingar heimsótt stofuna ef óskað er eftir því fyrirfram. Í júní, júlí og ágúst er stofan opin frá 9-17
og starfa þar þrír starfsmenn en á jaðartímum eru þeir einn til tveir og stofan opin skemur. Tveir
heilsársstarfsmenn vinna allt árið á austursvæðinu og sjá um móttöku gesta yfir vetrartímann (þegar
þeir geta).
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 þjóðgarðsins en margvísleg nýting setur svip sinn á
svæðið. Sýningin er á íslensku, ensku, þýsku og frönsku.
Mikið er spurt um ástand vega og gönguleiðir; á Snæfellsöræfum, á Snæfell sem hefur mikið
aðdráttarafl og inn í Lónsöræfi en þangað er talsverð umferð göngufólks. Einnig um ferðalög á
hálendinu almennt. Mjög mikið er spurt um styttri gönguleiðir þar sem gestir hafa ekki langan tíma.
Margir gestir gera sér ekki grein fyrir miklum vegalengdum svæðisins og vályndum veðrum hálendisins.
Helstu áfangastaðir í nágrenni Snæfellsstofu eru Skriðuklaustur (Gunnarshús, Klausturuppgröfturinn
og Klausturkaffi), Hengifoss, sem er jafnframt sá fjölfarnasti, Hallormsstaðaskógur, Lagarfljót,
Strútsfoss, Óbyggðasetur og Végarður. Upp á Fljótsdalsheiði eru það Laugarfell, Kárahnjúkar og
Laugarvalladalur sem er helsta aðdráttaraflið auk þjóðgarðsins. Aðeins um þriðjungur gesta við
Hengifoss heimsækir gestastofuna en 5 km eru þar á milli. Gestir spyrja mikið um staði utan
þjóðgarðsins eins og Kárahnjúka en nú er ekki lengur gestastofa í Fljótsdal á vegum Landsvirkjunar.
Áhugi gesta
Gestir hafa almennt mestan áhuga á að fræðast um náttúru svæðisins, landslag, jarðfræði, jökla og landmótun
af völdum eldvirkni og jökla. Þeir hafa einnig mikinn áhuga lífríki svæðisins, einkum dýralífi, og er mikið spurt um
hreindýr og fugla. Alltaf eru nokkrir sem hafa áhuga á sögu og mannlífi og ljósmyndarar spyrja mikið um
áhugaverð myndefni. Í gestastofunni vekja margmiðlunarborðið og hreindýrið mestan áhuga og eftirtekt gesta.

Frá opnun Snæfellsstofu 2010 hefur gestum fjölgað jafnt og þétt en 2016 komu þangað um 18.400
gestir (sjá nánari tölur og greiningu gesta í viðauka 5). Flestir gestir koma yfir sumarmánuðina, júní, júlí
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og ágúst en síðastliðin tvö ár hafa gestakomur í september og apríl aukist umtalsvert og haustið 2016
komu fleiri í september en í júní.
Snæfellsstofa – mán.
Janúar – mars/apríl
Apríl
Maí
Júní
Júlí
Ágúst
September
Október
Okt./Nóv.- Des.
Alls

2014
1494

2015
57
1.241
1.884
2.669
4.431
3.293
2.208
1.401
11
17.195

1.353
1.580
3.428
3.084
1.391
784
13.114

2016
36
1.649
2.321
2.260
4.150
3.672
2.403
1.841
73
18.405

Margir gestir Snæfellsstofu virðast taka daginn snemma en flestir þeirra koma milli kl. 10-15, þar af er
tíminn milli 10-12 sá vinsælasti. Að meðaltali stoppa gestir um 30 mín í gestastofunni, að jafnaði lengur
á morgnana en skemur seinnipartinn.
Niðurstöður um dvalarlengd gesta úr stikkprufum:
Fjöldi 346 – meðaldvalarlengd 28 mín
Tímabil
Fjöldi
Meðaltal mín

09-11
100
36

11-13
88
31

13-15
100
23

15-17
58
21

Meðaldvalarlengd þjóðerna skv. stikkprufum:
Ísl.
Fjöldi
Meðaltal mín

72
21

SuðurEvrópa
51
25

MiðEvrópa
62
31

Bretland
14
29

Beneluxlönd
17
28

NAmeríka
48
23

Norðurlönd

Annað

8
33

31
44

Niðurstöður um dvalarlengd gesta úr áhugasviðskönnun - fjöldi aðspurðra = 27.
<15 mín = 2, 15-30 mín = 16, 30-60 = 9, 60-120 mín = 0, >120 mín = 0
Meðaltal skv. miðgildi er 29,5 mín sem er svipaður tími og fékkst úr úr stikkprufum.
Flestir gestir koma milli kl. 10-15, þar af er tíminn milli 10-12 sá vinsælasti. Þeir sem koma á morgnana stoppa að
jafnaði lengur og gefa sér meiri tíma. Þá eru þjóðverjar og frakkar áberandi en færri Íslendingar. Eftir hádegi
stoppa gestir skemur í gestastofunni. Íslendingar virðast koma meira eftir hádegi og seinnipartinn og stoppa þá
skemur. Þegar líður á daginn er fólk frekar að flýta sér og hefur síður tíma.

Árið 2016 voru erlendir gestir í miklum meirihluta eða 85% allra gesta. Af þeim voru Þjóðverjar
langfjölmennastir en 41,8% allra gesta voru frá Þýskalandi. Norðurlandabúar voru 9,4% gesta, 7,6%
komu frá Bandaríkjunum og Kanada og 6,7% frá Bretlandi. 16% gesta komu frá öðrum Evrópulöndum
en aðeins 1,2% gesta koma frá Asíu. Þjóðverjar og Frakkar eru áberandi á morgnana og stoppa þá
lengur á meðan Íslendingar koma frekar eftir hádegi og stoppa yfirleitt skemur en aðrar þjóðir.

18

Snæfellsstofa 2016 – fjöldi gesta eftir þjóðernum
Ísl.

Þý

Fra

Sviss

Aust.

BeneLux

Norður- Spá/Ít
lönd
/Port

UK

A-Evr.

Usa/
Kan

Asía

Annað

Jan.

7

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

Feb.

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mars

14

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

Apríl

23

1309

3

2

0

47

218

3

13

0

10

20

1

Maí

254

1186

36

23

15

48

438

9

47

32

192

18

23

Júní

411

534

111

51

33

69

172

36

497

58

215

25

48

1095
Ágúst 653
Sept. 207

829

269

167

70

212

108

299

369

143

465

27

97

1500

193

145

30

110

134

221

210

173

254

16

33

1057

88

38

8

72

397

49

75

37

210

78

87

Okt.

89

1276

18

7

7

12

263

4

22

7

57

36

43

Nóv.

72

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Des.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alls

2830

7694

718

433

163

571

1731

621

1234

450

1404

221

335

%

15,4

41,8

3,9

2,4

0,9

3,1

9,4

3,4

6,7

2,5

7,5

1,2

1,8

Júlí

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.
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.

Skaftafellsstofa
Skaftafellsstofa er staðsett í Skaftafelli, skammt frá þjóðvegi 1 þar sem hann liggur í gegnum Öræfi.
Gestastofan var opnuð árið 1999 þegar sýningu var komið fyrir í rými sem áður hýsti veitingasölu og
verslun í húsnæði þjóðgarðsins í Skaftafelli.
Árið 2016 var gestastofan opin daglega allt árið um kring. Frá maí – september var hún opin frá 8-19
en skemur á öðrum tímum. Frá júní – ágúst eru átta til tíu starfsmenn í 100% starfi í Skaftafellsstofu
sem sinna upplýsingagjöf, fræðslu, minjagripaverslun og ýmsum öðrum verkefnum en í september,
október og mars til maí eru þeir fjórir til sex. Í desember til febrúar eru starfsmenn þrír til fjórir og sinna
þá fyrst og fremst upplýsingagjöf og almennri umhirðu.
Frá opnun sýningar árið 1999 hefur húsnæðið tekið umtalsverðum breytingum vegna fjölgunar
ferðamanna, það verið stækkað og starfsemin breyst þannig að nú er aftur komin þangað veitingasala.
Upphafleg sýning hefur því smám saman vikið fyrir breytingum á húsnæði og var síðasti hluti hennar
tekinn niður 2016. Engin heildstæð sýning hefur komið í staðinn en það sem er til sýnis í dag má í
grófum dráttum skipta niður í sex mismunandi en óháða þætti:
1)
2)
3)
4)

Steinasýning með upplýsingaspjöldum.
Eggjasafn og fuglaskilti frá Kvískerjum.
Munir frá týndum háskólastúdentum síðan 1953.
Upplýsingar um jarðfræði (það er t.d. líka veggspjald um berghlaup á Morsárjökul auk
jarðvegssniðs með öskulögum og fleira).
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5) Ljósmyndir af jöklum og samanburði milli ára.
6) 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 mikils fjölda
ferðamanna. Þessi mikli gestafjöldi hefur orðið til að þess að landverðir hafa ekki tíma til að sinna
persónulegri fræðslu sem skyldi, hvorki innan né utan gestastofunnar. Gestir eru einnig að flýta sér,
vilja sjá sem mest á sem stystum tíma og minna er um ítarlegri spurningar en áður. Algengt er að fá
spurningar um veðrið, hvað sé fallegt og þess virði að skoða innan þess þrönga tímaramma sem gestir
hafa. Gestir virðast merkja við staði frekar en njóta þeirra í botn en einnig getur mikill fjöldi og erill í
gestastofunni valdið því að gestir koma síður með ítarlegar spurningar sem oft krefjast lengri svara.
Áhugi gesta
Þeir gestir sem gefa sér tíma til að spyrja um fleira en gönguleiðir spyrja helst um plöntur og fugla sem þeir hafa
séð og heyrt í. Aðspurðir hafa gestir langmestan áhuga á að fræðast um jökla, landmótun þeirra og breytingar
jökla til framtíðar. Einnig hafa þeir áhuga á almennri jarðfræði, eldvirkni og sögu svæðisins. Í gönguferðum með
landvörðum sýna gestir mikinn áhuga á mannlífi og sögu svæðisins og hvernig sambúð manns og náttúru á
svæðinu er. Þeim finnst áhugavert að fræðast um líf og störf þeirra sem búa og starfa á svæðinu. Af
sýningarmunum í gestastofunni vöktu ljósmyndir af jöklum langmestan áhuga en auk þess vakti jarðfræðikortið
og munir frá týndum háskólastúdentum talsverðan áhuga gesta.

Gestum fjölgar stöðugt í Skaftafellsstofu. Milli áranna 2015 og 2016 varð gríðarlega aukning en 517
þús. gestir komu 2016 á móti 407 þús. 2015 sem er um 27% aukning. Þá var aukningin líklega meiri
2015 og 2016 en tölur sýna þar sem vorið 2015 kom sérinngangur í veitingasöluna. Sumarmánuðirnir
eru fjölmennastir en sumarið 2016 komu að meðaltali 3.282 gestir í stofuna á hverjum degi í ágúst.
Gestum fjölgar þó fyrst og fremst í öðrum mánuðum ársins en 1000% fleiri gestir komu í janúar 2016
en árið 2012, 1500% fleiri komu í febrúar, 500% fleiri í mars og 150% fleiri í apríl og maí en gestum
fækkaði um 2,5% í júlí og fjölgaði aðeins um 7,5% í ágúst.
Skaftafell - mán
Janúar
Febrúar
Mars
Apríl
Maí
Júní
Júlí
Ágúst
September
Október
Nóvember
Desember
Alls

2014
1.532
3.418
10.062
11.447
24.985
67.258
109.041
106.095
34.506
11.976
5.001
1.911
389.246

2015
2.222
9.531
14.854
14.141
36.264
69.658
92.961
91.660
41.552
18.086
8.765
5.243
406.952

2016
3.580
12.897
24.136
20.262
48.508
80.340
101.499
101.737
60.000
29.643
17.947
14.387
516.952

Hlutfall þjóðerna er ekki skráð en samsetning þeirra endurspeglar það sem vitað er um þá gesti sem
heimsækja Skaftafell (Rögnvaldur Guðmundsson 2016).
Gestir stoppa að jafnaði stutt í gestastofunni en samkvæmt stikkprufum sumarið 2016 stoppa þeir að
meðaltali um 13 mín, skemur á morgnana en aðeins lengur þegar líður á daginn. Lítill munur var á
dvalarlengd þjóðerna eftir markaðssvæðum.
Niðurstöður um dvalarlengd gesta úr stikkprufum:
Fjöldi 647 – meðaldvalarlengd 13 mín.
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Tímabil
Fjöldi
Meðaltal mín

09-11
98
9

11-13
131
13

13-15
145
13

15-17
146
17

17-19
127
11

Meðaldvalarlengd þjóðerna skv. stikkprufum:
Ísl
Fjöldi
Meðaltal mín

19
8

SuðurEvrópa
117
13

MiðEvrópa
136
13

Bretland
27
12

Benelux
lönd
52
13

NAmeríka
177
13

Norðurlönd

Annað

15
9

109
14

Niðurstöður um dvalarlengd gesta úr áhugasviðskönnun - fjöldi aðspurðra = 69.
<15 mín = 30, 15-30 mín = 25, >30 = 14

Meðaltal skv. miðgildi er 20,5 mín.

Áform eru uppi um frekari endurbætur á húsnæði en gert er ráð fyrir að koma upp nýrri sýningu sem
verður að hluta til inni og að hluta til yfirbyggð utandyra. Í Skaftafelli vantar stóra sýningu þar sem
heildarmynd og sérstaða svæðisins eru dregin fram.

Gamlabúð á Höfn
Vatnajökulsþjóðgarður rekur gestastofu í Gömlubúð á Höfn en hún var opnuð 7. júní 2013. Gestastofan
er staðsett utan þjóðgarðsins og keyra þarf í 30-45 mínútur til að komast á svæði þjóðgarðsins eða að
upphafi gönguleiða innan hans, í nágrenni Hafnar.
Frá upphafi hefur gestastofan verið opin allt árið um kring. Frá júní – ágúst var hún opin frá 8-20 en á
öðrum tímum er hún opin skemur. Frá júní – ágúst voru þar að lágmarki fjórir starfsmenn í 100% starfi,
í maí og september voru þeir tveir en yfir vetrarmánuðina er þar einn starfsmaður í 50% starfi auk
afleysinga um helgar.
Í gestastofunni er sýning sem skipta má í fjóra fremur ótengda hluta:
1)
2)
3)
4)

Saga hússins, upphaf þorpsins og jöklaferðir á fyrri hluta síðustu aldar.
Fuglar á Suðausturlandi.
Jöklar og jarðfræði og ítarlegar upplýsingar um það á snertiskjá.
Heimildarmyndir til sýnis. Möguleiki á að skipta út myndum reglulega. Sumarið 2016 var sýnd
mynd um suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs og myndband um Gjálpargosið 1996.
Vel tókst til með uppsetningu á sýningu í þessu gamla húsi og fær húsið að njóta sín í nýju hlutverki.
Gestir eru almennt hrifnir af sýningunni en helsti galli hennar eru hinsvegar lítil tengsl við þjóðgarðinn
og eiga gestir oft erfitt með að átta sig á tengslum hennar og þjóðgarðs.
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. Mikið er spurt um hvað hægt sé að gera á svæðinu og hafa landverðir því talsverð áhrif á
ferðir gesta um svæðið. Gestum er markvisst vísað á gönguleiðir innan þjóðgarðsins (Hoffell, Heinaberg
og Hjallanes) en þær eru vel merktar, upphaf þeirra greinilegt og má velja um fjölbreyttar og miserfiðar
gönguleiðir.
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Áhugi gesta
Gestir hafa mestan áhuga á náttúru svæðisins og nefndi þriðjungur aðspurðra að þeir hefðu áhuga á að fræðast
um jökla, sögu þeirra og breytingar. Blái litur jöklanna, svörtu línur skriðjöklanna og gruggug jökullónin vekja
eftirtekt gesta. Þeir spyrja mikið um hop jöklanna; hvað þeir séu lengi að hopa, hvað þeir hopi í metrum talið og
hvað þeir minnki í rúmmetrum. Margir vilja vita hvernig hægt sé að komast að jöklinum.
Margir gesta hafa áhuga á að fræðast um eldfjöll og eldgos á Íslandi og samspil jökla og eldfjalla. Þeir sem hafa
áhuga á að sjá villt dýr og fræðast um dýralíf svæðisins hafa flestir áhuga á fuglum. Um fjórðungur aðspurða hafði
sérstakan áhuga á landnámi, sögu og menningu svæðisins og þá einkum sambúð manns og jökla. Íslendingar eru
að jafnaði áhugasamari um sögu svæðisins en erlendir gestir. Erlendum gestum finnst þó áhugavert að
skriðjöklarnir beri mismunandi nöfn og hafa gaman að því að spreyta sig á að bera fram íslensk heiti. Það mætti
hugsanlega gera meira úr þeirri menningarsögu jöklanna. Þá hafa gestir einnig áhuga á sögu Hafnar, útgerð og
verslun ásamt því að hafa áhuga á matarmenningu svæðisins (humarhátíð). Húsið sjálft vekur sérstaka eftirtekt
og er spurt talsvert um sögu þess.
Gestir í Gömlubúð virðast almennt ánægðir með þá þjónustu, upplýsingagjöf og fræðslu sem þeir fá í
gestastofunni og nokkrir aðspurðra nefndu sérstaklega hvað þar væri gott úrval af kortum, bókum og bæklingum.
Af einstökum hlutum sýningarinnar vöktu heimildamyndirnar um suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs og
Gjálpargosið 1996 mestan áhuga gesta. Þar á eftir kom sýningin um sögu hússins, upphaf þorpsins og jöklaferðir
á fyrri hluta síðustu aldar). Sýningin um fuglana vakti einnig áhuga gesta en ítarlegar upplýsingar um jökla og
jarðfræði á snertiskjá vöktu minnstan áhuga aðspurðra gesta.

Starfsmenn gestastofunnar greina breytingar á ferðamynstri þar sem dvöl ferðamanna er að lengjast á
svæðinu í kringum Höfn og dvelja margir tvær til þrjár nætur í stað einnar áður. Kemur það bæði til af
ferðaskipulagi ferðaskrifstofa en einnig auknu framboði á afþreyingu í tengslum við jökulinn, s.s. jökla, íshella- og bátsferðum á jökullónum.
Gestum fjölgar jafnt og þétt milli ára en 2016 komu rúmlega 38.200 gestir í Gömlubúð. Langflestir koma
í júní – ágúst en hlutfallsleg aukning er mest á vorin og haustin. Vetrargestum hefur fjölgað mikið á
svæðinu í kringum Höfn, þó það skili sér aðeins að hluta í Gömlubúð. Fæstir koma í nóvember – febrúar
þó gestakomum hafi farið fjölgandi veturinn 2016-2017. Lengja þyrfti opnunartíma á veturna til að ná
til fleiri gesta.
Gamlabúð – mán.
Janúar
Febrúar
Mars
Apríl
Maí
Júní
Júlí
Ágúst
September
Október
Nóvember
Desember
Alls

2014

2015
89
230
423
483
1.590
5.599
8.614
7.886
3.312
379
141
59
28.805

2016
53
228
351
466
2.670
6.867
9.019
9.666
4.415
588
159
84
34.567

86
201
432
567
2.825
7.712
10.113
9.927
5.041
968
197
197
38.266

Hlutfall þjóðerna í Gömlubúð er ekki skráð en sé tekið mið af stikkprufum sumarsins 2016 kemur
stærstur hluti sumargesta frá Mið- og Suður Evrópu en einnig eru Bandaríkjamenn stór hluti gesta.
Mjög lítill hluti gesta er Íslendingar en margir þeir Íslendingar sem koma í Gömlubúð virðast ekki gera
sér grein fyrir tilvist Vatnajökulsþjóðgarðs. Asíubúar eru hlutfallslega stærstir vetrargesta en þeir fara
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mjög mikið í íshellaferðir. Það getur verið áskorun að koma upplýsingum og fræðslu til Asíuþjóða vegna
tungumálaörðugleika og mikils menningarmismunar.
Stærstur hluti gesta ferðast á eigin vegum en hópum fer þó fjölgandi, einkum litlum. Samkvæmt
stikkprufum sem gerðar voru sumarið 2016 stoppa gestir að meðaltali um 20 mín í Gömlubúð, styst
snemma á morgnana en lengst rétt eftir hádegi. Bandaríkjamenn, Mið-Evrópubúar og Bretar stoppa
lengst í gestastofunni en Íslendingar stoppa áberandi styst. Að jafnaði eru flestir gestir í gestastofunni
frá 16-18 en að öðru leyti koma gestir nokkuð jafnt og þétt yfir daginn.
Niðurstöður um dvalarlengd gesta úr stikkprufum:
Fjöldi 282 – meðaldvalarlengd 20 mín
Tímabil
Fjöldi
Meðaltal mín

08-10
44
17

10-12
48
26

12-14
48
21

14-16
48
18

16-18
48
19

18-20
45
22

Meðaldvalarlengd þjóðerna skv. stikkprufum:
Ísl
Fjöldi
Meðaltal mín

26
12

SuðurEvrópa
77
19

MiðEvrópa
76
23

Bretland
9
22

Benelux
lönd
10
17

NAmeríka
49
24

Norðurlönd

Annað

5
21

30
19

Niðurstöður um dvalarlengd gesta úr áhugasviðskönnun - fjöldi aðspurðra = 61.
<15 mín = 8, 15-30 mín = 31, 30-60 = 18, 60-120 mín = 3, >120 mín = 1
Meðaltal skv. miðgildi er 33 mín (<15 reiknað 15 og >120 reiknað 120) sem er 13 mín lengri tími en fékkst út úr
stikkprufum.
Að jafnaði eru flestir gestir í gestastofunni frá 16-18 en að öðru leyti koma gestir nokkuð jafnt og þétt yfir daginn.

Enn er verið að ganga frá hluta sýningar. Endurprenta þurfti flestar myndir á veggjum, þar sem þær
upplituðust og snertiskjár þarfnast stöðugrar yfirferðar. Einnig þarf að útfæra barnaborðið betur.
Afgreiðslutímar gestastofu eru metnir eftir þörfum en lagt er upp með heilsársopnun þó svo gestir séu
fáir á veturna. Lifandi fræðslu þarf að útfæra betur með hliðsjón af fjarlægð frá þjóðgarðinum.
Vinna við „Leið litla landvarðarins“ út frá Gömlubúð mun ljúka 2017 en með henni aukast möguleikar
til náttúrupplifunar gesta í nágrenni stofunnar.

Skaftárstofa
Skaftárstofa er staðsett í þorpinu á Kirkjubæjarklaustri, nánar tiltekið í Félagsheimilinu Kirkjuhvoli. Frá
henni er hægt að komast inn á gönguleiðir út frá þorpinu svo sem að Kirkjugólfinu, í Landbrotshóla, að
Systrastapa og Ástarbrautina sem liggur upp með Systrafossi og ofan á fjallinu fyrir ofan
Kirkjubæjarklaustur. Ástarbrautin er jafnframt vinsælasta gönguleiðin í nágrenni Kirkjubæjarklausturs.
Skaftárstofa opnaði árið 2011 og er hún opin frá 15. apríl til 15. október. Afgreiðslutími er frá 9-18
nema 15. september – 15. október er hann frá 10-17. Skaftárstofa hefur fram til þessa verið lokuð yfir
vetrarmánuðina en unnið er að því að halda úti opnun hennar frá apríl og til áramóta árið 2017. Á
sumrin eru ráðnir þrír starfsmenn í Skaftárstofu en að jafnaði eru tveir á vakt. Skaftárstofa er einnig
upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn og er hún rekin af Vatnajökulsþjóðgarði í samvinnu við
Skaftárhrepp, Frið og frumkrafta (ferðaklasi), Kötlu jarðvang, Kirkjubæjarstofu og Skaftárelda ehf.
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Áherslur og viðfangsefni sýningar eru tvíþættar en þó nátengdar. 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 á meðan nýr jarðvegur verður
til. Sérstök áhersla er lögð á viðkvæmni mosans fyrir öllu traðki og 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.
Flestir gesta Skaftárstofu eru ferðamenn á eigin vegum en nokkuð er um að hópar komi við, oftast til
að sjá fræðslumyndina Eldmessuna. Margir eru á leið austur í Skaftafell, í Lakagíga eða um Fjallabak og
koma til að fá upplýsingar um ástand og færð vega en fá um leið upplýsingar um náttúrufar og
leiðbeiningar um umgengni við náttúruna.
Áhugi gesta
Aðspurðir höfðu gestir mestan áhuga á að fræðast um jarðfræði og eldvirkni svæðisins og voru Lakagígar oftast
nefndir en einnig nefndu nokkrir Eldgjá. Örfáir nefndu að þeir vildu fræðast um jökla, dýralíf, gróður og
gróðurframvindu í kjölfar eldgosa. Hluti gesta var mjög áhugasamur að fræðast um sambúð manns og náttúru
og sérstöðu einstakra svæða Íslands í því sambandi.
Af einstökum hlutum sýningarinnar vakti kvikmyndin Eldmessan mesta athygli gesta en einnig fannst gestum
mosasýningin og sýnishornin af mosa og lausum gosefnum mjög áhugaverð. Greinilegt er að gestir kunna að meta
gagnvirka hluta sýningarinnar. Gestir virðast almennt mjög ánægðir með heimsóknina; sýninguna og þá
upplýsingaþjónustu sem veitt er í formi persónulegra upplýsinga, bæklinga, korta og bóka.

Árið 2016 er annað árið sem Skaftárstofa er opin gestum frá apríl – október. Samkvæmt talningum
komu rúmlega 47 þús. gestir 2016. Milli ára fjölgar gestum helst í maí og september en í öðrum
mánuðum er lítilsháttar fækkun. Tölunum þarf þó að taka með fyrirvara þar sem húsið er einnig nýtt
undir ýmsa viðburði á Klaustri. Ekki eru til tölur um þjóðerni gesta en skv. stikkprufum um dvalarlengd
gesta virðast Mið-Evrópubúar (einkum Þjóðverjar) og Bandaríkjamenn vera fjölmennir. Einnig virðist
vera talsvert um Norðurlandabúa og ferðamenn frá Suður-Evrópu, einkum Frakka.
Skaftárstofa – mán.
Janúar
Febrúar
Mars
Apríl
Maí
Júní
Júlí
Ágúst
September
Október
Nóvember
Desember
Alls

2014

9.044
8.559
3.058

20.661

2015

1.940
3.286
7.491
9.561
3.975
3.094
2.329
1.100
32.776

2016
3.115
1.015
3.129
1.850
3.855
7.265
9.489
8.394
4.304
1.718
2.184
957
47.275

Samkvæmt stikkprufum dvelja gestir að meðaltali um 20-25 mín í gestastofunni. Lítill munur er á
dvalarlengd eftir tíma dags og þjóðerni gesta.
Niðurstöður um dvalarlengd gesta úr stikkprufum:
Fjöldi 592 – meðaldvalarlengd 23 mín.
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Tímabil
Fjöldi
Meðaltal mín

09-11
316
22

11-13
57
23

13-15
138
24

15-17
88
19

17-18
23
30

Meðaldvalarlengd þjóðerna skv. stikkprufum:
Ísl
Fjöldi
Meðaltal mín

33
26

SuðurEvrópa
81
26

MiðEvrópa
197
24

Bretland
14
21

Benelux
lönd
33
25

NAmeríka
162
19

Norðurlönd

Annað

105
29

59
19

Niðurstöður um dvalarlengd gesta úr áhugasviðskönnun – fjöldi aðspurðra = 44.
<15 mín = 1, 15-30 mín = 16, 30-60 = 19, 60-120 mín = 5, >120 mín = 3
Meðaltal skv. miðgildi er 46 mín (<15 reiknað 15 og >120 reiknað 120) sem er helmingi lengri tími en fékkst út úr
stikkprufum.

Vinna er hafin við hönnun nýrrar gestastofu þjóðgarðsins sem mun rísa sunnan þorpsins á
Kirkjubæjarklaustri (við þjóðveg 1) og vera opnuð í byrjun árs 2019. Gestastofan verður rúmlega 600
fermetrar að stærð og mun hýsa upplýsingagjöf fyrir ferðamenn, sýningu um þjóðgarðinn og skrifstofur
þjóðgarðsins auk þjónusturýma. Með nýrri gestastofu opnast mörg tækifæri á fræðslu og
upplýsingagjöf til gesta.
Vinna við „Leið litla landvarðarins“, gestagötu fyrir börn, við Skaftárstofu mun ljúka á árinu 2017 en
með henni aukast möguleikar til náttúrupplifunar gesta í nágrenni stofunnar.
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
mætti nýta gestastofuna betur fyrir móttöku hópa, viðburði og lifandi fræðslu.

Hrauneyjar – upplýsingamiðstöð
Sumarið 2016 opnaði Vatnajökulsþjóðgarður upplýsingamiðstöð í Hrauneyjum, nánar tiltekið í
húsnæði Hálendismiðstöðvarinnar. Sumarið 2016 var hún opin frá 20. júní – 31. ágúst og var einn
landvörður á vakt hverju sinni frá kl. 9-17.
Staðsetningin hentar vel til að koma upplýsingum um færð og ástand vega, umgengnisreglur og
öryggismál til ferðamanna áður en þeir fara inn á viðkvæm víðerni hálendisins. Einnig geta landverðir
vísað á minna þekkta staði í nágrenni hálendismiðstöðvarinnar.
Í upplýsingamiðstöðinni er lögð áhersla á fræðslu um umgengni við náttúruna, ferðahegðun og veittar
upplýsingar um öryggisþætti á ferðalögum um óbyggðir. Fræðslan er mest á formi persónulegrar
miðlunar auk veggspjalda um þjóðgarðinn og helstu náttúruperlur innan hans.
Áhugi gesta
Svör gesta í stuttri áhugasviðskönnun, sem gerð var 2016, endurspegluðu áhuga þeirra á Íslandi fremur en
einstökum stöðum. Þeir svöruðu eins og allt Ísland en ekki eingöngu Hrauneyjar væru undir. Gestir hafa mikinn
áhuga á að fá upplýsingar um veður, færð og ástand leiða á svæðinu. Mjög margir gestir voru ekki að leita eftir
neinum sérstökum upplýsingum á svæðinu og töldu sig geta fundið nánast allt það sem þá fýsti að vita um landið
á netinu. Á móti voru aðrir sem vildu fræðast sem mest um landið en þeir sem nefndu eitthvað sérstakt
viðfangsefni sögðu að þá langaði helst að vita eitthvað um jarðfræði, eldgos, jarðhita, jökla og sögu landsins. Úr
svörunum, þar sem spurt var um hvað vakti mesta eftirtekt gesta, mátti lesa að þeir heillast af einstakri náttúru
Íslands, fegurð hennar og andstæðum ásamt víðáttu og fámenni landsins.
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Ekki eru til nákvæmar upplýsingar um fjölda eða samsetningu gesta en langflestir eru á leið inn í
Landmannalaugar. Einnig er nokkur hluti að fara um Sprengisand eða um nágrenni Hrauneyja.
Fyrirhugað er að efla upplýsingamiðstöðina næsta sumar með uppfærðri sýningu. Einnig er áformað
að setja upp upplýsingaskilti um helstu leiðir inn á hálendið og öryggismál.

Heimildir
Rögnvaldur Guðmundsson 2016. Vatnajökulsþjóðgarður ferðamenn 2005-2015. Samantekt unnin fyrir
Vatnajökulsþjóðgarð. Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar ehf.
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Viðauki 6. Skipulögð dagskrá, viðburðir og kynningar.
Skipulögð dagskrá
Staður
Jökulsárgljúfur
Norðurhálendið
Austursvæði – láglendi
Austursvæði – hálendi
Suðursvæði
Vestursvæði

Tímabil 2016
24. júní – 7. ágúst
10. júlí – 20. ágúst
22. júní – 12. ágúst
12. júlí – 11. ágúst
15. júní – 15. ágúst
15. júlí – 18. ágúst

Norðursvæði – Jökulsárgljúfur
Gönguferðir. Kl. 14 var boðið var upp á daglegar gönguferðir frá bílastæði inni í Ásbyrgi. Genginn var
hringur um innsta hluta Ásbyrgis. Áhersla var á þá kyrrð og ró sem einkennir svæðið, einkum
Botnstjörn, en að öðru leyti hafði landvörður frjálsar hendur með viðfangsefni. Gönguferðirnar voru
auglýstar bæði á íslensku og ensku og voru útlendingar meirihluti gesta (62%) og tóku um 1 klst.
Á kvöldin kl. 20:30 voru auglýstar stuttar gönguferðir frá tjaldsvæðinu í Ásbyrgi. Landvörður hafði frjálst
val með leið og viðfangsefni en yfirleitt er gengið í nágrenni tjaldsvæðisins. Gönguferðirnar voru
auglýstar bæði á íslensku og ensku og voru Íslendingar í meirihluta gesta (77%).
Í Hljóðaklettum var boðið upp á daglegar gönguferðir kl. 14 frá bílastæðinu við Hljóðakletta. Genginn
var hringur um Hljóðakletta og tók hver ferð um 1,5 klst. Áhersla var á jarðfræði Hljóðakletta en
gönguferðirnar voru eingöngu auglýstar á íslensku.
Barnastundir voru daglega við tjaldsvæðið í Ásbyrgi frá kl. 11:00 til 11:45. Landvörður hafði frjálst val
með viðfangsefni en barnastundirnar voru eingöngu fyrir íslensk börn.
Frá upphafi hefur dagskráin í Jökulsárgljúfrum fyrst og fremst verið auglýst fyrir Íslendinga þó einhver
breyting hafi orðið á því hin síðari ár. Íslendingar eru meirihluti þátttakenda og er fylgni milli þátttöku
í fræðsluferðum og fjölda íslenskra gistinátta. Ef ferðir eru auglýstar bæði á íslensku og ensku getur
það fælt Íslendinga frá og því betra að hafa dagskrá fyrir Íslendinga eingöngu á íslensku.
Heildarþátttaka í fastri dagskrá.
Ártal

Barnastund kl. 11

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

209
459
293
403
333
466
86
181

Rölt í Ásbyrgi
kl. 14
208
201
227
172
179
189
83
137

Hljóðaklettarölt
14.
248
399
317
219
148
229
77
64

kl.

Kvöldrölt í Ásbyrgi kl.
20.
108
280
248
210
203
360
112
174

Samtals
773
1339 (1445)
1085
1004
863
1244
358
556

Fjöldi auglýstra ferða, nýting og þátttaka:
Barnastund kl. 11
2009 (4x í viku)
2010 (daglega)
2011 (daglega)
2012 (daglega)
2013 (daglega)
2014 (daglega)
2015 (daglega)
2016 (daglega)
Rölt í Ásbyrgi kl. 14

Auglýst
31
56
52
52
51
51
44
45
Auglýst

Farið í
21
45
36
45
31
42
22
30
Farið í
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Nýting (%)
71
80
69
87
60
82
50
67
Nýting (%)

Þátttaka
209
459
293
403
333
466
86
181
Þátttaka

2009 (daglega)
2010 (daglega)
2011 (daglega)
2012 (daglega)
2013 (daglega)
2014 (daglega)
2015 (daglega)
2016 (daglega)
Rölt í Hljóðaklettum kl. 14
2009 (daglega)
2010 (daglega)
2011 (daglega)
2012 (daglega)
2013 (daglega)
2014 (daglega)
2015 (daglega)
2016 (daglega-vegagerð á 862)
Kvöldrölt í Ásbyrgi
2009 (5x í viku)
2010 (daglega)
2011 (daglega)
2012 (daglega)
2013 (daglega)
2014 (daglega)
2015 (daglega)
2016 (daglega)

54
56
52
52
51
51
44
45
Auglýst
55
56
52
52
51
51
44
45
Auglýst
40
56
52
52
51
51
43
45

29
36
27
30
25
34
23
34
Farið í
28
41
37
35
22
31
12
12
Farið í
19
42
38
34
25
39
25
30

54
64
52
58
49
67
52
76
Nýting (%)
51
73
71
67
43
60
27
27
Nýting (%)
48
75
73
65
49
76
58
67

Nánar um ferðir 2016
Barnastund í Ásbyrgi
Frjálst viðfangsefni landvarðar.
Fjöldi ferða sem voru farnar: 30
Fjöldi skipta sem enginn mætti: 15
Fjöldi þátttakenda: 181
Meðaltal í ferðum sem voru farnar: 6,03
Mestur fjöldi í einni ferð: 17
Minnstur fjöldi í einni ferð: 1
Griðarstaðurinn Ásbyrgi
Spilað með þá kyrrð og ró sem finnst inn við Botnstjörn. Að öðru leyti frjálst viðfangsefni landvarðar.
Fjöldi ferða sem voru farnar: 34
Fjöldi skipta sem enginn mætti: 11
Fjöldi þátttakenda: 137
Meðaltal í ferðum sem voru farnar: 3,11
Mestur fjöldi í einni ferð: 14
Minnstur fjöldi í einni ferð: 1
Fjöldi Íslendinga sem tók þátt: 52 (38%)
Fjöldi útlendinga sem tók þátt: 85 (62%)
Fjöldi fullorðinna Íslendinga sem tók þátt: 34
Fjöldi íslenskra barna sem tók þátt: 18
Kvöldganga
Frjálst viðfangsefni landvarðar.
Fjöldi ferða sem voru farnar: 30
Fjöldi skipta sem enginn mætti: 15
Fjöldi þátttakenda: 174
Meðaltal í ferðum sem voru farnar: 5,8
Mestur fjöldi í einni ferð: 18
Minnstur fjöldi í einni ferð: 1
Fjöldi Íslendinga sem tók þátt: 134 (77%)
Fjöldi útlendinga sem tók þátt: 40 (23%)
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208
201
227
172
179
189
83
137
Þátttaka
248
399
317
219
148
229
77
64
Þátttaka
108
280
248
210
203
360
112
174

Hljóðaklettarölt
Fjallað um jarðfræði Hljóðakletta.
Fjöldi ferða sem voru farnar: 12
Fjöldi skipta sem enginn mætti: 33 (vegur 862 lokaður/ófær fyrri hluta tímabils)
Fjöldi þátttakenda: 64
Meðaltal í ferðum sem voru farnar: 5,3
Mestur fjöldi í einni ferð: 14
Minnstur fjöldi í einni ferð: 1
Fjöldi fullorðinna sem tók þátt: 42 (66%)
Fjöldi barna sem tók þátt: 22 (34%)
Þessu til viðbótar fóru landverðir að Ástjörn og hittu þar alla hópa sem komu til sumardvalar.
Barnastund við Ástjörn
Fjallað um náttúru- og umhverfisvernd.
Fjöldi ferða sem voru farnar: 9
Fjöldi þátttakenda: 171
Meðaltal í ferðum sem voru farnar: 19
Mestur fjöldi í einni ferð: 25
Minnstur fjöldi í einni ferð: 9

Norðursvæði – Norðurhálendið
Gönguferðir. Kl. 13 var boðið upp á daglegar gönguferðir frá bílastæði við Vikraborgir og inn að Víti við
Öskju. Leiðin er um 2,3 km og tekur gangan um 45 mín. Í ferðunum var m.a. lögð áhersla á jarðfræði
Öskju og Dyngjufjalla, rannsóknaleiðangra og ferðir í Öskju á árum áður. Nánari útfærsla var undir
hverjum og einum landverði komið.
Kl. 10 var boðið upp á daglegar gönguferðir frá bílastæði við Holuhraun um merkta hringleið um
hraunið. Leiðin er um 850 m og tekur gönguferðin um 30-60 mín. Í ferðunum, sem voru útfærðar af
hverjum og einum landverði, var m.a. lögð áhersla á eldgosið í Holuhrauni, eldfjöll, jarðfræði
miðhálendisins, líf í hrauni, jökla og vatn.
Þátttaka í dagskrá á norðurhálendinu jókst verulega með tilkomu vegalandvörslu á svæðinu.
Askja
Upphafsstaður göngu og gönguleið
Lengd ferðar
Framboð ferða
Áhersla fræðslu

Bílastæði við Vikraborgir, gengið inn að Víti
2,3 km – 45 mín ca.
Daglega kl. 13
Jarðfræði Öskju/Dyngjufjalla, rannsóknarleiðangrar og ferðir í Öskju á árum
áður. Útfærsla undir hverjum landverði komið.

Holuhraun
Upphafsstaður göngu og gönguleið
Lengd ferðar
Framboð ferða
Áhersla á fræðslu

Bílastæði við Holuhraun á F910, gengin merkt leið um hraunið og enda á
sama stað
850 metrar – ½ -1 klst.
Daglega kl. 10
Eldgosið í Holuhrauni, eldfjöll, jarðfræði miðhálendisins, líf í hrauni, jöklar
og vatn. Útfærsla undir hverjum landverði komið.
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Askja
20101
20112
20123
20134
2014*
2015*
2016

Auglýst
42
37
37
37

Farið í
19
15
15
28

Nýting %
45
41
41
76

Þátttaka
106
74
59
142

43

40

93

367

Holuhraun
2015*
2016

Auglýst

Farið í

Nýting %

Þátttaka

43

36

84

319

Herðubreiðarlindir
2010
20115
2012

Auglýst
42
37
37

Farið í
31
8
17

Nýting %
75
22
46

Þátttaka
193
32
93

Austursvæði
Gönguferðir. Á laugardögum var boðið upp á gönguferðir fyrir Íslendinga við Hengifoss í Fljótsdal en
landverðir þjóðgarðsins hafa daglega viðveru við fossinn yfir sumartímann, hvorttveggja í samstarfi við
Fljótsdalshrepp sem greiðir Vatnajökulsþjóðgarð fyrir. Sumarið 2017 er áætlað að auglýsa
gönguferðina einnig á ensku.
Í Snæfelli var boðið upp á daglegar gönguferðir á V-Sauðárhnjúk undir yfirskriftinni „Náttúra og nýting“.
Í Snæfellsskála er ágætis tækifæri fyrir fræðslu til gesta í skála og á tjaldsvæði en það hefur hinsvegar
ekki verið nýtt nógu vel vegna skorts á þjálfun og eftirfylgni. Þar mætti t.d. fjölga fræðslugöngum út frá
skála og setja upp fræðsluskilti. Í Hvannalindum voru daglegar gönguferðir sem kallast „Á slóðum
Eyvindar og Höllu“ en auk þess er nokkuð um það að landvörður fari með einstaklinga og hópa, sem
biðja um sérstaka leiðsögn, inn að rústunum. Þrisvar í viku var boðið upp á gönguferðir inn við
Kverkjökul. Gönguferðir á hálendinu eru auglýstar á íslensku og ensku.
Barnastundir voru daglega kl. 14 við Snæfellsstofu. Einnig er boðið upp á barnastundir þegar hópar
boða sig á svæðið, t.d. á vorin. Í barnastundum var lögð áhersla á lífríki svæðisins, einkum hreindýr og
fugla og hringrás vatns. Mikill meirihluti þátttakenda voru íslensk börn enda barnastundirnar eingöngu
auglýstar á íslensku.
Snæfellsstofa
2011 (14.6-14.8) Barnastund kl. 11
2012 (22.6-12.8) Barnastund kl. 14
2013 (22.6-12.8) Barnastund kl. 14
2014 (22.6-12.8) Barnastund kl. 14
2015 (22.6 - 12.8) Barnastund kl. 14 (30-60 mín)
2016 (22.6 - 12.8) Barnastund kl 14 * (20-45 mín)

Auglýst
62
52
52
52
52
52

1

Farið í
5
8
10
17
11
18

Fræðslutímabil 10. júlí – 20. ágúst.
Fræðslutímabil ekki í ársskýrslu.
3
Fræðslutímabil ekki í ársskýrslu.
4
Fræðslutímabil 15. júlí – 20. ágúst.
5
Lítil þátttaka útskýrist m.a. af vondu veðri og mikilli fækkun Íslendinga á svæðinu.
2
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Nýting (%)
8%
15%
19%
33%
21%
35%

Þátttaka
11
22
29
67
36
106

Hengifoss
2015 Laugardagsganga
2016 Laugardagsganga

Auglýst
7
7

Farið í
4
1

Nýting (%)
57%
14%

Þátttaka
15
5

Snæfell
2011 (12.7-15.8) Náttúra og nýting kl. 9
2012 (12.7-15.8) Náttúra og nýting kl. 9
2013 (12.7-15.8) Náttúra og nýting kl. 20
2013 8.bekkur gengið um Vatnsdal
2014 (12.7-15.8) Náttúra og nýting kl. 20
2014 8.bekkur gengið um Vatnsdal
Samtals 2014
2015 Náttúra og nýting
2015 8.bekkur gengið um Þjófadali
Samtals 2015
2016 Náttúra og nýting
2016 8. bekkur gengið vestan Snæfells
Samtals 2016

Auglýst
35
35
35

Farið í
3
5
7

Nýting (%)
9%
14%
20%

35

8
1

23%

Þátttaka
9
25
49
?
62
37

35

1
1
2
0
1
1

3%

Hvannalindir
2013 (12.7-15.8)* Á slóðum Eyvindar og Höllu kl. 13
2013 Kreppuþröng (SBA + aðrir)
Samtals 2013
2014 (12.7-15.8) Á slóðum Eyvindar og Höllu kl. 13
2014 Á slóðum Eyvindar og Höllu (ekki á auglýstum tíma)
Samtals 2014
2015 (12.7 -15.8) Á slóðum Eyvindar og Höllu kl 13
2015 Á slóðum Eyvindar og Höllu Ekki á auglýstum tíma
2015 Á.s.E.o.H. Rútur (Leiðsögumenn biðja um göngu)
2015 Gengið í Kreppulindir
Samtals 2015
2016 (12.7 -15.8) Á slóðum Eyvindar og Höllu kl 13
2016 Á slóðum Eyvindar og Höllu - Ekki á auglýstum tíma
2016 Á.s.E.o.H. Rútur (Leiðsögumenn biðja um göngu)
Samtals 2016

Auglýst
30

Farið í
18
6
24
7
17
24
7
19
8
1
35
10
8
5
23

Nýting (%)
60%

Kverkfjöll (Auglýstar 3 x í viku)
2015 Ganga inn við Kverkjökul
2016 Ganga inn við Kverkjökul
2016 Ganga frá Sigurðarskála
Samtals 2016

Auglýst

Farið í
1
2
1
3

Nýting (%)

35

35

35

35

15

0%

20%

20%

29%

13%

2
26
28
0
35
35

Þátttaka
110
76
186
40
99
139
16
95
55
15
181
49
26
25
100

Þátttaka
3
?
?

Suðursvæði – Skaftafell
Gönguferðir. Auglýstar voru daglegar gönguferðir í nærumhverfi Skaftafellsstofu. Oftast var gengið inn
að Skaftafellsjökli eða um Gömlutún upp að bænum Seli en landvörður ákvað leiðina. Í gönguferðum
inn að jökli var lögð áhersla á jökla, loftlagsbreytingar og gróðurframvindu en búsetu og menningu í
Öræfum þegar gengið var um söguslóðir. Gönguferðirnar voru auglýstar á íslensku og ensku og voru
flestir þátttakendur erlendir ferðamenn. Ef séróskir koma fram er reynt að verða við þeim eftir fremsta
megni en aðeins er farið í lengri gönguferðir með sérhópa.
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Barnastundir voru áður á dagskrá í Skaftafelli en hafa smám saman verið lagðar niður og voru engar í
boði sumarið 2016. Þegar best lét voru þær haldnar einu sinni á dag og var þá oftast farið frá tjaldsvæði
og í Lambhaga. Síðustu árin gengu þær ekki nógu vel svo hætt var með þær. Auka þarf markvissa
fræðslu til barna en einnig gætu fjölskyldustundir gefist vel.
Miklir möguleikar eru til fræðslu í nærumhverfi Skaftafellsstofu og tjaldsvæðisins en fjölga þarf
starfsfólki og auka sérhæfingu og þekkingu þeirra sem sinna fræðslu. Starfsmenn eru oft óöruggir og
finnst þá skorta þekkingu á viðfangsefninu, t.d. loftlagsbreytingum sem ætti að leggja aukna áherslu á
í fræðslu. Þegar lítill tími gefst til undirbúnings þyrftu einnig að vera til góðar beinagrindur fyrir
starfsmenn að fara eftir. Breytingar eru fyrirhugaðar á skipulagi tjaldsvæðisins og mætti nota tækifærið
og huga að hvernig nýta má það og nágrenni þess betur til fræðslu.
Þátttaka í daglegum gönguferðum.
Ártal
Íslendingar
2014
95
2016
37

Útlendingar
560
423

Samtals
707
460

Suðursvæði – Höfn
Gönguferðir. Ein dagleg ferð var í boði hjá landvörðum með starfsstöð á Höfn. Farið var um
Heinabergssvæðið og það sem er óvenjulegt við þessa ferð að ekið var milli staða. Landvörður tekur á
móti gestum við þjóðveginn þaðan sem ekið var að Heinabergi. Landvörður ók síðan og stoppaði á
nokkrum stöðum; við „þurrabrúna“ yfir gömlu Heinabergsvötnin, við Heinabergslón og stundum einnig
við Heina, Bólstaði eða Heinabergsbæ. Ekkert var gengið á fyrsta stoppi en á öðrum stöðum var gengið
í 1-2 km og tók ferðin um 2-2,5 klst. Rætt hefur verið um að stytta hana og fækka stoppum. Hver
landvörður hefur fengið frjálsar hendur með viðfangsefni ferðanna en þau helstu hafa þó verið aðlögun
lífs að hopi jökla, áhrif jökla og síbreytilegra jökuláa á búsetu á Mýrunum, ferðalög heimamanna og
vísindamanna yfir jökul og loftlagsbreytingar og áhrif þeirra á umhverfið. Sumarið 2016 var lögð áhersla
á síðastnefnda þáttinn. Gönguferðirnar voru auglýstar á íslensku og ensku en erlendir ferðamenn voru
langfjölmennastir. Ná þarf betur til Íslendinga.
Heinaberg
Fræðsluferðir landvarða á Heinabergssvæði - Tölfræði 2011-2016
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Alls fjöldi þátttakenda

39

120

164

262

29

89

Meðalfjöldi/ferð

6,5

5,2

6,6

5,6

Íslendingar (%)

?

23%

13%

5%

0%

0%

Fjöldi ferða í boði

13

42

52

69

32

61

Fjöldi ferða sem farið var í

6

23

25

55

9

22

Hlutfall ("nýting")

46%

55%

48%

80%

28%

36%

2011

1 x í viku á tímabilinu 15.6-15.8

2012

Alla virka daga á tímabilinu 15.6-1.8

2013

Alla daga nema sunnudaga á tímabilinu 15.6-15.8

2014

Daglega á tímabilinu 15.6-15.8

2015

Daglega á tímabilinu 15.6-16.7

2016

Daglega á tímabilinu 15.6-15.8
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4,0

Vestursvæði
Boðið var upp á gönguferðir á þremur áfangastöðum svæðisins og voru þær auglýstar á íslensku og
ensku.
Lakagígar. Við Laka var boðið upp á daglega gönguferð á fjallið Laka, hvaðan útsýnið yfir gígaröðin er
alla jafna gott, og tók hver ferð um 1 klst. Í ferðinni var lögð áhersla á Skaftárelda og Móðuharðindin
og áhrif þeirra á land og fólk.
Eldgjá. Í Eldgjá var boðið upp á gönguferðir inn eftir gjánni, stundum alla leið að Ófærufossi, þegar
ástæður þóttu til og voru farnar 8 ferðir sumarið 2016. Í ferðunum var lögð áhersla á Eldgjárgosið 939
og gróðurfar svæðisins.
Nýidalur. Í Nýjadal var boðið upp á gönguferðir út frá skála Ferðafélags Íslands þegar ástæður þóttu til
og voru farnar 8 ferðir sumarið 2016. Í ferðunum var lögð áhersla á gróðurfar svæðisins.
Þátttaka í gönguferðum 2016
Gönguferð
Laki (24 ferðir)
Eldgjá (8 ferðir)
Nýidalur (8 ferðir)

Íslendingar

Útlendingar

15

16

Samtals
288
44
31

Sérstakir viðburðir og kynningar
Jökulsárgljúfur
Nær árlega, í nokkur ár, hefur einu sinni á sumri verið farið í auglýsta gönguferð fram á eyðibýlið
Svínadal. Gangan tekur um 4 klst. en í ferðinni er lögð áhersla á lífsbaráttu fólks á heiðarbýlinu Svínadal,
gleði þess og sorgir.
Varðeldur og söngskemmtun undir stjórn landvarða er haldin árlega á tjaldsvæðinu í Ásbyrgi um
Verslunarmannahelgina. Gestir tjaldsvæðisins, íslenskir sem erlendir, taka þátt í söng undir gítarspili.
Barnastund við Ástjörn. Í samstarfi við Sumarbúðirnar á Ástjörn fara landverðir reglulega að Ástjörn og
hitta alla hópa sem koma þar til sumardvalar. Í kynningu er lögð áhersla á náttúru- og umhverfisvernd.
Sumarið 2016 var farið í 9 ferðir á Ástjörn og spjallað við um 170 krakka.
Norðurhálendið
Í tilefni af Alþjóðadegi landvarða 31. júlí hafa landverðir í Drekagili staðið fyrir ýmsum viðburðum í
allnokkur ár. Sumarið 2016 var boðið upp á eftirfarandi dagskrá auk fastra gönguferða í Öskju og
Holuhraun:
Knebelsganga til minningar um Knebel og Rudloff og slysið í Öskju þann 10. júlí árið 1907 hefur verið
farin í Öskju árlega undanfarin ár, en féll þó niður sumarið 2016. Í göngunni er ekki aðeins sögð saga
Knebels og Rudloffs heldur einnig saga Inu von Grumbkof og saga mannaferða í Öskju almennt.
Geimfaraganga var farin að Nautagili en í henni var lögð áhersla á tengsl Öskju við himingeiminn;
geimfara, geimferðir og geimrannsóknir.
Í Herðubreiðarlindum var farið í stutta gönguferð um svæðið þar sem fjallað var um lífið í hrauninu og
meðfram ánni með áherslu á hið smáa í náttúrunni.
Opið hús var í Dreka en þar buðu landverðir gestum upp á nýbakaðar kleinur og fræddu þá um
Vatnajökulsþjóðgarð, hlutverk hans og störf landvarða.
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Austursvæði
Í tilefni af Alþjóðadegi landvarða 31. júli hefur verið boðið upp á sérstakar gönguferðir á austursvæði.
T.d. hefur verið farið í göngu að Kreppuþröng í Krepputungu en einnig hefur verið boðið upp á göngu
að Hengifossi og í Snæfelli hefur verið farin svokölluð Þjófadalaganga.
Á Ormsteiti sem er héraðshátíð haldin síðsumars á Fljótsdalshéraði hefur verið boðið upp á auka
barnastundir, Sudokuþraut og ratleik við Snæfellsstofu. Einnig eru myrkir dagar haldnir í nóvember á
Austurlandi og hafa stundum verið haldnir viðburðir því tengdu í Snæfellsstofu
Árið 2014 var haldið málþing á vegum þjóðgarðsins í Snæfellsstofu um Konur á veiðum.
Árið 2015 var sett upp tímabundin sýning í Snæfellsstofu „Yfir hrundi askan dimm...“ sýning um
öskufallið 1875 í tilefni þess að 140 ár voru liðin frá Öskjugosinu.
Haustið 2016 var listsýningin Plastfljótið sett upp í Snæfellsstofu.
Suðursvæði
Á hverju sumri er boðið upp á blómaskoðun í Skaftafelli í tilefni af Degi hinna villtu blóma.
Boðið er upp á sérstaka dagskrá í Skaftafelli alla daga verslunarmannahelgarinnar meðal annars
gönguferðir, varðeld og söng.
Í tilefni af Alþjóðadegi landvarða 31. júlí hafa undanfarin ár verið haldnir landvarðaleikar í Skaftafelli
þar sem landverðir bjóða börnum og foreldrum að taka þátt í ýmsum leikjum.
Haldið var upp á Dag íslenskrar náttúru í Gömlubúð í samstarfi við Náttúrustofu Suðausturlands. Á þann
viðburð mættu um 20 manns.
Auk þessa hafa starfsmenn þjóðgarðs haldið kynningar um þjóðgarðinn, fyrir félagasamtök og
ferðaþjónustuaðila.
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Viðauki 7. Móttaka hópa og skóla.
Móttaka hópa
Jökulsárgljúfur. Tekið er á móti hópum ef þess er óskað og fer móttakan yfirleitt fram í Gljúfrastofu.
Þarna er fyrst og fremst um að ræða skólahópa eða hópa á vegum samtaka en ekki almenna ferðahópa.
Hver kynning er miðuð að þörfum hvers og eins hóps en oftast er um að ræða almenna kynningu á
þjóðgarðinum og hlutverki hans. Árið 2016 óskuðu 5 hópar eftir slíkri þjónustu.
Austursvæðið. Öllum hópum, erlendum og íslenskum, sem heimsækja Snæfellsstofu er boðin kynning
en mismunandi er hvort hópar þiggja það. Af þeim hópum sem heimsækja gestastofuna eru þýskir og
danskir ferðahópar úr Norrænu algengastir á vorin og haustin en þjóðgarðurinn er í sérstöku samstarfi
við Smyril Line um móttöku hópa á jaðartíma. Yfir sumarmánuðina eru hópar úr skemmtiferðaskipum
mest áberandi auk hópa á vegum annarra ferðaskrifstofa. Íslenskir vinnustaðahópar koma aðallega á
veturna, vorin og haustin en lítið yfir sumarmánuðina, fyrir utan einstaka erlenda faghópa. Í lok
nóvember 2016 höfðu um 260 hópar heimsótt Snæfellsstofu það ár en af þeim þáðu um 100 kynningu.
Kynning getur staðið frá 10 til 90 mín en áhersla er lögð á þjóðgarðinn og austursvæði hans, náttúru
og nýtingu og áhrif loftlagsbreytinga á svæðið. Austursvæðið er einnig í samstarfi við Gunnarsstofnun
á Skriðuklaustri um móttöku hópa og útgáfu upplýsinga- og fræðsluefnis til leiðsögumanna. Þessi
þjónusta hefur gefist vel og mætti gera meira af skipulegri móttöku hópa í Snæfellsstofu ef fleira
starfsfólk væri til staðar.
Skaftafell. Mjög margir ferðahópar leggja leið sína í Skaftafell. Einstaka hópar óska eftir kynningu á
þjóðgarðinum; sérstöðu hans, starfsemi og þeim áskorunum sem svæðið stendur frammi fyrir.
Stundum er óskað eftir fræðilegri kynningu og er þá einnig reynt að verða við því. Kynningar standa
ekki lengur en í 1 klst. og fara oftast fram í Skaftafellsstofu. Hluti þessara kynninga er í samstarfi við
Icelandic Rovers (áður Íslenskir fjallaleiðsögumenn) sem koma reglulega og fá kynningu á
þjóðgarðinum.
Höfn. Einstaka ferðahópar koma við í Gömlubúð og fer þeim heldur fjölgandi. Í Gömlubúð eru haldnar
kynningar fyrir ferðahópa ef þess er óskað sérstaklega. Sömu hópar á vegum Icelandic Rovers sem fá
kynningu í Skaftafelli koma við í Gömlubúð og fá um 10-15 mín kynningu á Vatnajökulsþjóðgarði,
suðursvæði hans og þeim verkefnum sem starfsfólk er að sinna.
Ef viðburðir eru á Höfn þá er gestum þeirra oft boðið í Gömlubúð án þess að beðið sé um leiðsögn af
hálfu þjóðgarðsins. Tækifæri er til staðar að efla þennan þátt og taka skipulega á móti hópum í
gestastofuna, t.d. í samstarfi við aðra aðila á Höfn.
Vestursvæðið. Tekið er á móti hópum ef þess er óskað og fer móttakan yfirleitt fram í Skaftárstofu eða
við Eldgjá. Ekki liggja fyrir upplýsingar um fjölda hópa en margir þeirra koma gagngert í Skaftárstofu til
þess að horfa á kvikmyndina Eldmessu. Sérhæfð móttaka hópa tekur um 30-45 mín. og er lögð áhersla
á að fjalla um sérstöðu svæðisins, gossögu og gróðurframvindu.

Skólar
Jökulsárgljúfur. Engin skipulögð fræðsla er fyrir skóla í Jökulsárgljúfrum (utan verkefnið Fræðsluskjálfti
– sjá samstarfsverkefni) en tekið er á móti skólahópum ef þess er óskað. Skólahópar koma helst í
Gljúfrastofu en einnig hafa landverðir farið í gönguferðir með hópum. Nokkrir skólar (Skútustaðaskóli,
Þingeyjarskóli og Borgarhólsskóli) koma í árlegar gönguferðir á svæðið en nýta sér ekki alltaf þjónustu
landvarða. Einn hópur frá Þingeyjarskóla heimsótti Gljúfrastofu 2016 í tengslum við Fræðsluskjálfta.
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Þjóðgarðsskóli var verkefni sem hófst árið 2005 að frumkvæði kennara í Öxarfjarðarskóla og stóð í örfá
ár. Markmið þess var að tengja betur saman einstakar námsgreinar í skólanum við vettvangsferðir í
þjóðgarðinn þar sem hann væri nýttur sem vettvangur fyrir hinar ýmsu greinar.
Á vefsvæði þjóðgarðsins er að finna verkefni um Jökulsárgljúfur fyrir nemendur og kennara sem unnið
var af kennaranemum við nálæga skóla.
Austursvæði. Á hverju ári taka starfsmenn austursvæðis á móti skólahópum í Snæfellsstofu og eru
flestar heimsóknirnar á vorin. Flestir hóparnir eru íslenskir og koma úr leik,- grunn- og framhaldsskólum
af Austurlandi. Einnig er tekið á móti erlendum skólahópum sem eru þá oftast á háskólastigi. Hver
heimsókn tekur um 1-1,5 klst. en í kynningu er lögð áhersla á Vatnajökulsþjóðgarð, náttúruvernd og
umhverfismál þar sem áherslur gestastofunnar í umhverfismálum eru hafðar til hliðsjónar. Árlega er
farið með 8. bekk Egilsstaðaskóla í gönguferð á Snæfellsöræfi.
Starfsmenn austursvæðis fara einnig í árlegar skólavitjanir á Austurlandi í tengslum við Dag íslenskrar
náttúru. Annað hvort ár er farið í alla grunnskóla á svæðinu en hitt árið er aðeins farið í Egilsstaðaskóla.
Að auki hafa nemendur við Menntaskólann á Egilsstöðum útbúið fræðsluefni fyrir snjallleiðsögn um
Snæfellsöræfi.
Skaftafell. Grunnskólarnir á Höfn og í Hofgarði í Öræfum heimsækja þjóðgarðinn en að öðru leyti er
ekki um neina skipulagða móttöku grunnskólahópa að ræða. Fyrir nokkrum árum var komið upp
aðstöðu í Sandaseli sem var m.a. hugsuð sem aðstaða til að taka á móti grunnskólahópum. Það verkefni
komst hinsvegar ekki af stað af neinum krafti og nýta þurfti húsnæðið fyrir aðra starfsemi.
Einstaka nemendahópar á háskólastigi hafa fengið fræðilegar kynningar þegar þess er óskað. Einnig er
nokkuð er um að erlendir skólahópar, flestir á menntaskólastigi, en einnig úr efri bekkjum grunnskóla
eða á háskólastigi, heimsæki Skaftafell, einkum á veturna og fá þeir kynningu ef þess er óskað.
Höfn. Starfsmenn þjóðgarðsins á Höfn vinna með grunn- og framhaldsskóla svæðisins og hafa bæði
tekið á móti skólahópum í Gömlubúð og haldið kynningar úti í skólunum. Einnig hafa starfsmenn farið
með nemendum og kennurum í vettvangsferðir. Leikskólinn hefur einnig heimsótt Gömlubúð þó ekki
sé um sérstakt verkefni að ræða. Grunnskóli Djúpavogs kom einu sinni í heimsókn. Ekki er mikið um
heimsóknir erlendra skólahópa líkt og í Skaftafelli. Einstaka nemendahópar á háskólastigi hafa fengið
fræðilegar kynningar um þjóðgarðinn og málefni hans. Nemendur við Framhaldsskóla AusturSkaftafellssýslu hafa útbúið fræðsluefni fyrir snjallleiðsögn um gönguleið á Heinabergssvæði. Mikill
áhugi er á auknu samstarfi við skóla og geta þau tekið á móti fleiri skólahópum, íslenskum sem
erlendum.
Haustið 2016 stóð Nýheimar þekkingarsetur fyrir starfastefnumóti í Nýheimum. Þar var staðið fyrir
persónulegri og lifandi kynningu á starfsgreinum og starfssemi fyrirtækja í sveitarfélaginu með áherslu
á að gefa ungmennum tækifæri til að fræðast um starfaheiminn í samfélaginu, þróun hans og
menntunarkröfur fyrirtækja. Þjóðgarðurinn tók þátt í þessu samstarfi og fræddi nemendur um sína
starfsemi.
Vestursvæðið. Á haustin er tekið á móti 1. og 2. bekk Kirkjubæjarskóla í Skaftárstofu. Í heimsókninni
er lögð áhersla á að fræða nemendur um nærumhverfi sitt og mikilvægi þess fyrir sjálfbært líf.
Nemendur fræðast einnig um mosa, viðkvæmni hans og þá ógn sem að honum steðjar. Heimsóknin
tekur um 1,5 klst.
Líkt og á austursvæði þá er öllum grunnskólum í og við vestursvæði þjóðgarðsins (fimm grunnskólar)
boðið að fá landvörð í heimsókn í tilefni af Degi íslenskrar náttúru annað hvert ár. Fyrst var farið í slíkar
heimsóknir á miðstig þessara skóla haustið 2015.
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Viðauki 8. Upplýsinga- og fræðsluskilti þjóðgarðsins.
Jökulsárgljúfur
Staður - staðsetning

Gerð skiltis

Innihald

Ásbyrgi - gestastofa

Upplýsingaskilti

Grunnupplýsingar, kort og
gönguleiðalýsingar.

Ásbyrgi - tjaldsvæði

Upplýsingaskilti

Ásbyrgi – bílastæði inni í
Ásbyrgi

Upplýsinga- og
fræðsluskilti

1.
2.
3.

Ásbyrgi - Botnstjörn

Fræðsluskilti

Fimm skilti sem fjalla um fuglalífið við
Ástjörn. Einni tegund gerð skil á hverju
skilti: Rauðhöfðaönd, óðinshani,
músarrindill, skógarþröstur og fýll.

Ásbyrgi - gestagata

Fræðsluskilti

13 skilti ásamt upphafs- og endaskilti
sem fjalla um plöntur, nýtingu plantna
og plöntur í þjóðtrú.

Ásbyrgi - Ástjörn

Fræðsluskilti

Skiltið fjallar um Ástjörn, tilurð
tjarnarinnar, sumarbúðirnar og
flórgoðann

Hljóðaklettar - bílastæði

Upplýsingaskilti

Gönguleiðakort.

Hólmatungur - bílastæði

Upplýsingaskilti

Gönguleiðakort.

Dettifoss - bílastæði

Upplýsingaskilti

Grunnupplýsingar, kort og
gönguleiðalýsingar.

Dettifossvegur

Fræðsluskilti

Komið verður upp 16 fræðsluskiltum á 9
áningastöðum við Dettifossveg milli
þjóðvegar 1 og þjóðvegar 85.

Askja – bílastæði við
Vikraborgir

Upplýsingaskilti

Við upphaf gönguleiðar er skilti með
almennum upplýsingum um Öskju, Víti
og gönguleiðina inn í Öskju. Kort af
svæðinu.

Askja – Vikraborgir
útsýnisstaður

Fræðsluskilti

Frá skiltinu er útsýni yfir Öskjuna sjálfa
og Dyngjufjöllin allt í kring. Myndun
Dyngjufjalla, stóru öskjunnar og
Öskjuvatns/Vítis útskýrð í máli og
myndum.

Dreki - tjaldsvæði

Upplýsingaskilti

Grunnupplýsingar og kort.

Hengifoss

Upplýsinga- og
fræðsluskilti

Kort, upplýsingar um þjóðgarð og
Snæfellsstofu og fróðleikur um ferðalög
á hálendi (í raun meira upplýsingaskilti.)

Snæfellsstofa

Upplýsingaskilti

Tvö skilti með upplýsingum um
þjóðgarðinn annarsvegar og
Snæfellstofu hinsvegar.

Vegamót 910/F909 –
Snæfellsvegamót

Upplýsinga- og
fræðsluskilti

Kort, áhersla á gönguleiðir og náttúrufar
á Snæfellsöræfum

Snæfell – upphaf
gönguleiðar

Upplýsinga- og
fræðsluskilti

Kort, upplýsingar um gönguleiðina og
ýmiss fróðleikur.

Áform

Kort af svæðinu – gönguleiðir.
Jarðfræði og myndun Ásbyrgis.
Fólk og huldufólk í Ásbyrgi.

Hönnun lokið.

Norðurhálendi

Austursvæði
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Þarf að endurnýja og
uppfæra

Austursvæði frh.
Vatnsdalur – að austan og
vestan

Upplýsinga- og
fræðsluskilti

Kort, upplýsingar um gönguleiðina og
ýmiss fróðleikur.

Sótaleiði

Upplýsinga- og
fræðsluskilti

Kort, upplýsingar um gönguleiðina og
ýmiss fróðleikur.

Eyjabakka/Brúarjökull gestagata

Fræðsluskilti

Gestagötuskilti.

Kreppa - brú

Upplýsingaskilti

Þjónusta í Krepputungu

Hvannalindir

Fræðsluskilti

Gamalt skilti um friðlandið.

Hvannalindir - Lindá

Fræðsluskilti

Tvö skilti sem fjalla um rústir
útilegumanna. Samstarf við
Minjastofnun.

Kverkfjöll - Sigurðarskáli

Fræðsluskilti

Jöklar og háhitasvæði í samstarfi við
Landvernd og jarðhitaverkefni
Landverndar.

Kverkjökull

Varúðarskilti

Egilsstaðir - tjaldsvæði

Upplýsingaskilti

Um þjóðgarðinn

Upplýsinga- og
fræðsluskilti

Fjögur skilti.

Verður tekið niður og
nýtt sett í staðinn

Suðursvæði
Skaftafell - gestastofa

1.
2.
3.
4.
5.

Kort, gönguleiðalýsingar.
Gönguleiðir að Svartafossi.
Plöntur
Fuglar
Bærinn Sel og skipsströnd í Öræfum
(frá Þjóðminjasafninu)
Umgengnisreglur á heiðinni (tjöldun,
hjólaumferð, flygildi). Öryggismál
(vetrarfærð og hættur).

Skaftafell – upphaf
gönguleiðar í Lambhaga

Upplýsingaskilti

Skaftafell – upphaf
gönguleiðar að Svartafossi

Upplýsingaskilti

Skaftafell- gönguleið inn í
Bæjarstaðaskóg

Fræðsluskilti

Skaftafell - Morsárjökull

Fræðsluskilti

Skaftafell - Svartifoss
útsýnishóll

Fræðsluskilti

Stuðlaberg.

Skaftafell - Svartifoss

Upplýsingaskilti

Fossinn og umgengnisreglur (halda sig á
stígum og pöllum).

Skaftafell - Gömlutún

Fræðsluskilti

Gestagata 5 stk.. Búsetusaga í Skaftafelli
og áhrif jökulvatna og eldgosa á hana.

Suðursvæði

Viðvörunarskilti

Við jökuljaðra er varað við að fara á
jökulinn án öryggisbúnaðar og
útskýringamynd sem lýsir búnaði.

Tvö skilti
1.

Umgengnisreglur á heiðinni
(tjöldun, hjólaumferð, flygildi).
Öryggismál (vetrarfærð og hættur).
2. Gönguleiðir – stuttar sem langar.
1. Bæjarstaðaskógur.
2. Fuglar, dýr og plöntur.
3. Jökulfell og landnám.
4. Skeiðarársandur og
gróðurframvinda.
5. Jökulhlaup og varnargarðar.
Skiltið er um Morsárjökul, berghlaupið
sem féll á hann og jökulskára.
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Ekki komin upp en eru á
leiðinni úr prentun.

Búið að setja upp 3 skilti
en á eftir að setja upp 2
skilti vestan Morsár.

Bíður uppsetningar.

Suðursvæði frh.
Skálafell – hjá minnisvarða
við þjóðveg

Upplýsingaskilti

Grunnupplýsingar um svæðið. Kort af
Heinabergssvæði

Hjallanes – upphaf
gönguleiðar í bæjarhlaði á
Skálafelli

Upplýsingaskilti

Gönguleiðir. Kort og göngulýsingar

Hjallanes - gönguleið

Fræðsluskilti

Fjögur skilti um jarðfræði og
jöklalandslag.
1.
2.
3.
4.

Ekki komið í vinnslu en á
plani.

Rauð millilög frá tertíer.
Grettistök úr gabbró.
Jökulgarður frá loka litlu ísaldar
(1890).
Brimklif frá upphafi nútíma (lok
ísaldar).

Heinaberg – afleggjari.
Bílastæði rétt við þjóðveg.

Upplýsingaskilti

Grunnupplýsingar um svæðið. Kort af
Heinabergssvæði.

Heinaberg – þurrabrú

Fræðsluskilti

Mynd af brú rétt eftir opnun 1948.
Stuttur texti

Heinaberg – við öll 3
bílastæði við gönguleið E1

Upplýsingaskilti

Gönguleiðir. Kort og göngulýsingar

Heinaberg - bílastæði

Fræðsluskilti

Jarðfræði svæðisins: Heinabergsjökull og
hlaup úr Vatnsdal. Fornar eldstöðvar
undir jökli og heitar uppsprettur.

Að bæta við skilti um
refi og hreindýr.

Heinaberg – gamli bær

Fræðsluskilti

Tengsl heimafólks við rannsóknarferðir á
jökul

Núna: Bara máð skilti
með mynd af bænum
frá því snemma á 20.öld.
Í vinnslu að uppfæra
skilti, setja sömu mynd
og bæta við
fræðslutexta

Hoffell – þar sem beygt er
inn á malarveg að jökli

Upplýsingaskilti

Grunnupplýsingar um svæðið. Kort af
Hoffellssvæði.

Hoffellslón –
útsýnisstaður á jökulgarði

Upplýsingaskilti

Gönguleiðir. Kort og göngulýsingar

Hoffellslón –
útsýnisstaður á jökulgarði

Fræðsluskilti

Þrjú skilti:
1.
2.
3.

Núna: Bara máð skilti
með mynd. Í vinnslu að
uppfæra mynd og setja
texta

Náttúra og þjóðgarður.
Hoffellsfjöll - Forn megineldstöð,
silfurbergsnáma
Hoffellsjökull – Hop. Leiðangrar á
jökul.

Vestursvæði
Blágil

Koma upp
upplýsingaskilti.

Laki

Koma upp
upplýsingatorgi á leið
inn í Laka þar sem
veittar yrðu upplýsingar
um helstu gönguleiðir
og umgengni á svæðinu.
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Vestursvæði frh.
Tjarnargígur

Upplýsingaskilti

Tungnaáröræfi – á leiðinni

Upplýsingaskilti

Eldgjá

Upplýsingaskilti

Grunnupplýsingar um svæðið. Kort af
Lakasvæðinu.

Koma upp nokkrum
litlum
upplýsingaskiltum.

Grunnupplýsingar um svæðið. Kort af
svæðinu.
Koma upp upplýsingaog fræðsluskilti.

Langisjór
Nýidalur

Upplýsingaskilti

Grunnupplýsingar um svæðið. Kort af
svæðinu. Einnig skilti frá Vegagerðinni.

Nýidalur

Upplýsinga og
fræðsluskilti

Um jarðhitaverkefni Landverndar í
samstarfi við Landvernd.

Vonarskarð

Upplýsingaskilti

Í upphafi gönguleiðar um Vonarskarð er
fjallað um friðunar- og verndargildi
svæðisins og umgengnisreglur.
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Viðauki 9. Útgefið fræðsluefni
Tegund

Heiti

Útgáfuár

Efni og áherslur

Samstarfsaðilar

Dreifing

Skýrsla

Ársskýrsla norðursvæðis

2009

Samantekt starfsárs

Enginn

Rafrænt + lítið prentað upplag

x

Skýrsla

Ársskýrsla norðursvæðis

2010

Samantekt starfsárs

Enginn

Rafrænt + lítið prentað upplag

x

Skýrsla

Ársskýrsla norðursvæðis

2011

Samantekt starfsárs

Enginn

Rafrænt + lítið prentað upplag

x

Skýrsla

Ársskýrsla norðursvæðis

2012

Samantekt starfsárs

Enginn

Rafrænt + lítið prentað upplag

x

Skýrsla

Ársskýrsla norðursvæðis

2013

Samantekt starfsárs

Enginn

Rafrænt + lítið prentað upplag

Skýrsla

Ársskýrsla VJÞ 2008-2013

2013

Samantekt

Enginn

Rafrænt + lítið prentað upplag

Skýrsla

Ársskýrsla suðursvæðis

2008

Samantekt starfsárs

Enginn

Rafrænt

x

Skýrsla

Ársskýrsla suðursvæðis

2009

Samantekt starfsárs

Enginn

Rafrænt

x

Skýrsla

Ársskýrsla suðursvæðis

2010

Samantekt starfsárs

Enginn

Rafrænt

x

Skýrsla

Ársskýrsla suðursvæðis

2011

Samantekt starfsárs

Enginn

Rafrænt

x

Skýrsla

Ársskýrsla suðursvæðis

2012

Samantekt starfsárs

Enginn

Rafrænt

x

Skýrsla

Ársskýrsla suðursvæðis

2013

Samantekt starfsárs

Enginn

Rafrænt

x

Skýrsla

Ársskýrsla suðursvæðis -Höfn

Samantekt starfsára

Enginn

Rafrænt - ókláruð

x

Skýrsla

Ársskýrsla austursvæðis

20132016
2010

Samantekt starfsárs

Enginn

Rafrænt - óútgefið

x

Skýrsla

Ársskýrsla austursvæðis

2011

Samantekt starfsárs

Enginn

Rafrænt - óútgefið

x

Skýrsla

Ársskýrsla austursvæðis

2012

Samantekt starfsárs

Enginn

Rafrænt - óútgefið

x

Skýrsla

Ársskýrsla austursvæðis

2013

Samantekt starfsárs

Enginn

Rafrænt - óútgefið

x

Skýrsla

Ársskýrsla austursvæðis

2014

Samantekt starfsárs

Enginn

Rafrænt - ókláruð

x

Skýrsla

Ársskýrsla austursvæðis

2015

Samantekt starfsárs

Enginn

Rafrænt - ókláruð

x

Skýrsla

Ársyfirlit austursvæðis

2016

Samantekt starfsárs

Enginn

Rafrænt

x

Skýrsla

Snæfellsstofa

2016

Samantekt starfsárs

Enginn

Rafrænt

x

Fréttabréf

Fréttabréf suðursvæðis haust/vetur

2014

Fréttir úr starfinu

Enginn

Dreift með Eystrahorni + rafrænt

x

Fréttabréf

Fréttabréf suðursvæðis sumar

2013

Fréttir úr starfinu

Enginn

Dreift með Eystrahorni + rafrænt

x

Fréttabréf

Fréttabréf vestursvæðis vor

2011

Fréttir úr starfinu

Enginn

Fjölpóstur í V-Skaft+rafrænt

x

Fréttabréf

Fréttabréf vestursvæðis vor

2012

Fréttir úr starfinu

Enginn

Fjölpóstur í V-Skaft+rafrænt

x

Fréttabréf

Fréttabréf vestursvæðis haust

2012

Fréttir úr starfinu

Enginn

Fjölpóstur í V-Skaft+rafrænt

x

Fréttabréf

Fréttabréf vestursvæðis haust

2013

Fréttir úr starfinu

Enginn

Fjölpóstur í V-Skaft+rafrænt

x
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frh. Tegund

Heiti

Útgáfuár

Efni og áherslur

Samstarfsaðilar

Dreifing

Fréttabréf

Fréttabréf vestursvæðis sumar

2014

Fréttir úr starfinu

Enginn

Fjölpóstur í V-Skaft+rafrænt

x

Fréttabréf

Fréttabréf vestursvæðis haust

2014

Fréttir úr starfinu

Enginn

Fjölpóstur í V-Skaft+rafrænt

x

Fréttabréf

Fréttabréf austursvæðis vor

2012

Fréttir úr starfinu

Enginn

Dreifibréf allt Austurland

x

Fréttabréf

Fréttabréf austursvæðis haust

2014

Fréttir úr starfinu

Enginn

Sent í öll fyrirtæki á Austurlandi og rafrænt

x

Skýrsla

VJÞ-Aðsókn og afstaða Íslendinga

2012

Tölfræði gesta í VJÞ

RRF

Rafrænt + lítið prentað upplag

x

Skýrsla

2013

Tölfræði gesta í VJÞ

RRF

Rafrænt + lítið prentað upplag

x

2014

Tölfræði gesta í VJÞ

RRF

Rafrænt + lítið prentað upplag

x

2015

Tölfræði gesta í VJÞ

RRF

Rafrænt + lítið prentað upplag

x

2016

Tölfræði gesta í VJÞ

RRF

Rafrænt + lítið prentað upplag

x

Skýrsla

Gestir í Vatnajökulsþjóðgarði 20052012
Gestir í Vatnajökulsþjóðgarði 20052013
Gestir í Vatnajökulsþjóðgarði 20052014
Gestir í Vatnajökulsþjóðgarði 20052015
Fjöldi gesta í VJÞ

2015

Tölfræði gesta í VJÞ

HÍ

Rafrænt + lítið prentað upplag

x

Skýrsla

Fjöldi gesta í VJÞ

2016

Tölfræði gesta í VJÞ

HÍ

Rafrænt + lítið prentað upplag

x

Skýrsla

2013

x

2013

x

Bæklingur

Greinargerð rannsóknarhóps um
Vonarskarð
Greinargerð rannsóknarhóps um
Vikrafellsleið
Vatnajökulsþjóðgarður - ÍSL

2011

Upplýsingar fyrir gesti

VV

x

Bæklingur

Vatnajökulsþjóðgarður - EN

2011

Upplýsingar fyrir gesti

VV

x

Bæklingur

Vatnajökulsþjóðgarður ÍSL/EN

2014

Upplýsingar fyrir gesti

VV

Bæklingur

Vatnajökulsþjóðgarður ÍSL/EN

2016

Upplýsingar fyrir gesti

VV

Einblöðungur

Velkomin í Ásbyrgi ÍSL/EN

2016

Vetraropnun í Ásbyrgi

VV

Bæklingur

Jökulsárgljúfur ÍSL

2009

Upplýsingar fyrir gesti

Bæklingur

Jökulsárgljúfur EN

2009

Upplýsingar fyrir gesti

Bæklingur

Jökulsárgljúfur ÍSL

2013

Upplýsingar fyrir gesti

VV

Bæklingur

Jökulsárgljúfur EN

2013

Upplýsingar fyrir gesti

Bæklingur

Askja og Kverkfjöll ÍSL

2014

Upplýsingar fyrir gesti

Bæklingur

Askja og Kverkfjöll EN

2014

Bæklingur

Askja og Kverkfjöll ÍSL

Bæklingur

Askja og Kverkfjöll EN

Skýrsla
Skýrsla
Skýrsla

Skýrsla

30.000 - gestastofur/landverðir

VJÞ

N

x
x

1.000 - upplýsingamiðstöðvar

x

Gestastofur

x

Gestastofur

x

Gestastofur

x

VV

Gestastofur

x

VV

Gestastofur

x

Upplýsingar fyrir gesti

VV

Gestastofur

x

2015

Upplýsingar fyrir gesti

VV

Gestastofur

x

2015

Upplýsingar fyrir gesti

VV

Gestastofur

x
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frh. Tegund

Heiti

Útgáfuár

Efni og áherslur

Samstarfsaðilar

Dreifing

VJÞ

N

A

S

Bæklingur

Skaftafell - ÍSL

2016

Upplýsingar fyrir gesti

VV

Gestastofur

x

Bæklingur

Skaftafell - ENS

2016

Upplýsingar fyrir gesti

VV

Gestastofur

x

Bæklingur

Skaftafell - ÍSL

2016

Upplýsingar fyrir gesti

VV

Gestastofur

x

Bæklingur

Skaftafell - ENS

2016

Upplýsingar fyrir gesti

VV

Gestastofur

x

Bæklingur

Skaftafell - ÍSL

2013

Upplýsingar fyrir gesti

VV

Gestastofur

x

Bæklingur

Skaftafell - ENS

2013

Upplýsingar fyrir gesti

VV

Gestastofur

x

Bæklingur

Skaftafell - ÍSL

2009

Upplýsingar fyrir gesti

Gestastofur

x

Bæklingur

Skaftafell - ENS

2009

Upplýsingar fyrir gesti

Gestastofur

x

Bæklingur

Heinaberg, Hjallanes, Hoffell - ÍSL

2015

Upplýsingar fyrir gesti

VV

Gestastofur

x

Bæklingur

Heinaberg, Hjallanes, Hoffell - ENS

2015

Upplýsingar fyrir gesti

VV

Gestastofur

Bæklingur

Eldgosið í Holuhrauni

2015

Holuhraunsgosið 2014

VV

Gljúfrastofa+Ódáðahraun

x

Bæklingur

Holuhraun Eruption

2015

Holuhraunsgosið 2014

VV

Gljúfrastofa+Ódáðahraun

x

Bæklingur

Snæfellsöræfi

2010

Göngukort og uppl.

Bæklingur

2015

Upplýsingar fyrir gesti

Bæklingur

Kverkfjöll - undraheimur jökla og
jarðhita
Lakagígar, Langisjór og Eldgjá - ÍSL

2013

Bæklingur

Lakagígar, Langisjór og Eldgjá - ENS

Bæklingur

Tungnafellsjökull/Vonarskarð - ÍSL

Bæklingur

Tungnafellsjökull/Vonarskarð - ENS

Bæklingur

Gestagata Hraunslóð við Laka

Bæklingur

Mosar um Mosa frá Mosum til Mosa

Kvikmynd

Vatnajökulsþjóðgarður

Kvikmynd

V

x

Gestastofur/Upplýsingast./Hálendi

x

Snæfellsstofa/Hálendi

x

Upplýsingar fyrir gesti

VV og
Landvernd
VV

Gestastofur/Landverðir á Hálendi

x

2013

Upplýsingar fyrir gesti

VV

Gestastofur/Landverðir á Hálendi

x

2013

Upplýsingar fyrir gesti

VV

Gestastofur/Landverðir á Hálendi

x

2013

Upplýsingar fyrir gesti

VV

Gestastofur/Landverðir á Hálendi

x

Upplýsingar fyrir gesti

VV

Áningarstaður við gestagötu í Laka

x

Fræðslurit um mosa

VV

Skaftárstofa

x

Útg: Lífsmynd

DVD til sölu í gestastofum

VJÞ-suðursvæði

Kynning á
þjóðgarðinum
Kynning á suðursvæði

Útg: Lífsmynd

Sýnd í Skaftafellsstofu

Kvikmynd

VJÞ-suðursvæði

Kynning á suðursvæði

Útg: Lífsmynd

Sýnd í Gömlubúð

Bók

Leiðsögn um Vatnajökulsþjóðgarð

Seld í gestastofum

x

Bók

Vatnajökull National Park - a
guidebook
Nationalpark Vatnajökull - ein
reisebegleiter

Kynning á
þjóðgarðinum
Kynning á
þjóðgarðinum
Kynning á
þjóðgarðinum

Útg: VV
Útg: VV

Seld í gestastofum

x

Útg: VV

Seld í gestastofum

x

Bók

2015
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x
x

x

x

x

frh. Tegund

Heiti

Útgáfuár

Efni og áherslur

Samstarfsaðilar

Dreifing

VJÞ

N

Bók

Seld í gestastofum

x

x

2013

Náttúrutúlkun í SKF og
JGL
Náttúrutúlkun

Útg: VV

Hefti

Upplifðu náttúru VJÞ með barninu
þínu
Litli Landvörðurinn - norðursvæði

Útg: VV

Var gefins í gestastofum

Hefti

Litli Landvörðurinn - austursvæði

2013

Náttúrutúlkun

Útg: VV

Var gefins í gestastofum

Hefti

Litli Landvörðurinn - suðursvæði

2013

Náttúrutúlkun

Útg: VV

Var gefins í gestastofum

Hefti

Litli Landvörðurinn - vestursvæði

2013

Náttúrutúlkun

Útg: VV

Var gefins í gestastofum
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x

x
x
x
x

