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Bríet Sunna Bjarkadóttir og Zbigniew Zuchowicz (SS)

Sunnudaginn 7. júní, á 12 ára afmæli
Vatnajökulsþjóðgarðs var blásið til hátíðahalda á
Kirkjubæjarklaustri. Tilefnið var fyrsta skóflustungan
að byggingu nýrrar gestastofu þjóðgarðsins.
Gestastofan rís við Sönghól, í landi Hæðargarðs, en
Magnús Þorfinnsson, fyrrverandi bóndi í Hæðargarði
gaf Vatnajökulsþjóðgarði lóð undir bygginguna.
Veðrið lék við gesti, sem fjölmenntu til hátíðarhalda og fylgdust með Magnúsi, Guðmundi Inga
Guðbrandssyni, umhverfis- og auðlindaráðherra,
Söndru Brá Jóhannsdóttur, sveitarstjóra Skaftárhrepps
og Ástu Berghildi Ólafsdóttur formanni svæðisráðs
vestursvæðis og oddvita Ásahrepps, taka fyrstu
skóflustunguna. Umhverfisráðherra flutti ávarp
og gestir nutu t ónlistaratriða frá Tónlistarskóla
Skaftárhrepps. Að þessu loknu færðist gleðin inn
í Skaftárstofu, þar sem dagskráin hélt áfram og
endaði svo með v eislukaffi í umsjá Kvenfélags
Kirkjubæjarhrepps. Nemendur Heilsuleikskólans
Kærabæjar tóku einnig þátt í deginum með
myndlistarsýningu á veggjum félagsheimilisins.

Fréttir af starfsstöðvunum
Lakagígar/Blágil
Starfið í Lakagígum var með nokkuð hefðbundnum
hætti í sumar. Gestakomur voru fáar fyrstu dagana og
landverðirnir nýttu þá vel heima í Blágiljum. Ráðist
var í að háþrýstiþvo og mála gangnamannaskálann
og önnur hús. Verkinu er ekki alveg lokið en klárast
næsta sumar. Stígurinn upp á Laka að sunnan/austan
er enn lokaður en búið er að fá styrk til að hefja
endurbyggingu næsta sumar.

Ásta Berghildur Ólafsdóttir, Magnús Þorfinnsson, Guðmundur Ingi Guðbrandsson og Sandra Brá Jóhannsdóttir taka fyrstu
skóflustunguna að nýrri gestastofu við Sönghól (MG)

Fylgt úr hlaði
Þegar litið er um öxl er óhætt að segja að liðið
ár hafi einkennst af óvissu og nýjum áskorunum.
Starfstímabilið á hálendinu var óvenju stutt enda
opnuðust leiðir með seinna móti og þegar leið á ágúst
var faraldurinn, á ný, búinn að draga verulega úr
ferðagleðinni. Íslendingar voru hins vegar duglegir að
ferðast um fjöllin í sumar og gáfu sér góðan tíma til
að njóta þeirra og því fækkaði gestakomum á háönn
minna en búist hafði verið við. Fræðsluhlutinn í starfi
landvarða hefur líklega aldrei verið meiri, enda landar
okkar áfjáðir í að fá upplýsingar, mæta í fræðslugöngur
og sækja sér leiðbeiningar, hugmyndir og fróðleik í
smiðju þeirra.

Haust í Blágiljum (SSt)

Fanney Ásgeirsdóttir, þjóðgarðsvörður
Jóna Björk Jónsdóttir, aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar
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Eldgjá/Langisjór

Breyttar aðstæður komu þyngst niður á Skaftárstofu.
Í fyrstu bylgju COVID-19 var upplýsingamiðstöðinni
lokað og var hún lokuð frá 20. mars -21.maí. Eftir
það var opið alla daga fram til 5. nóvember þegar
opnunartíminn var styttur á ný og fljótlega lokað alveg
enda sóttvarnir hertar og mjög fáir gestir.
Þegar færra fólk er á ferðinni er mikilvægt fyrir samfélagið að gestirnir staldri við lengur en part úr degi.
Frá júnílokum fram í ágúst, bauð landvarðateymið á
Skaftárstofu því gestum í daglegar fræðslugöngur
um náttúruperlur í nágrenninu. Auk þess var
ferðamönnum vísað á skemmtilegar gönguleiðir,
afþreyingu og áfangastaði innan svæðisins.
Kári við stjórnvölinn (ÞLA)

Þegar snjóa leysti á Skaftártunguafrétti fóru ekki bara
landverðir til fjalla. Þangað fór líka lítið hús, sem
raunar gegndi einu sinni hlutverki salernishúss í E
 ldgjá.
Þegar aðstaðan þar var bætt og stækkuð fyrir nokkrum
árum var þetta hús sent til byggða og beið þar nýrra
verkefna. Eftir nokkrar lagfæringar hjá RR Tréverk
stendur það nú við þjóðgarðsmörkin, framan við
Ströngukvísl og gegnir hlutverki dagskýlis landvarðar,
en þar er vegalandvarsla fyrri hluta dags alla daga.
Í sumar var einnig farið með þurrsalerni inn fyrir
Langasjó og því komið fyrir við bílastæðið sem markar
upphaf gönguleiðarinnar út úr Fögrufjöllum. Meiri
umferð var um Breiðbak og Faxasund en í venjulegu ári
enda óvenju mikið um Íslendinga á ferðinni.
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Hrauneyjar
Í Hrauneyjum veittu landverðir Vatnajökulsþjóðgarðs
og Umhverfisstofnunar að vanda fræðslu til
ferðamanna um áhugaverða staði og ábyrga ferðahegðun. Auk þess sinntu þeir vegalandvörslu og eftirliti
á Dómadals- og Sprengisandsleið og Tungnaáröræfum.
Í sumar stikuðu landverðir um 4 km langan göngustíg
austur frá Hálendismiðstöðinni að Tungnaárgljúfri
og niður gamlan slóða sem endar vestan við hótelið.
Stígurinn var vinsæll hjá gestum Hálendismiðstöðvar
innar og er góð viðbót á svæðinu.

Ratleikur á uppskeru- og þakkarhátíð Skaftárhrepps
Landverðir komu einnig að skemmtilegum verkefnum
Ásahrepps sem snúa annars vegar að gerð gönguleiðar með Köldukvísl og hins vegar að því að bæta
aðgengi og öryggi og stuðla að aukinni náttúruvernd
við Hvanngiljafoss og Dynk. Ásahreppur fékk styrk
úr Framkvæmdasjóði ferðamanna til verksins en
Vatnajökulsþjóðgarður fær að leggja hönd á plóg, með
faglegri ráðgjöf og aðstoð hvað varðar legu stíga í
landinu, skiltahönnun og fleira.

Allir bekkir Kirkjubæjarskóla heimsóttu Skaftárstofu
á Degi íslenskrar náttúru þann 16. september. Þar
beið þeirra ratleikur, þar sem nemendur söfnuðu
bókstöfum og mynduðu úr þeim lausnarorð leiksins.
Landvörður hitti útivistarval Kirkjubæjarskóla í
Fjaðrárgljúfri, gekk með nemendum um svæðið og
sagði þeim frá því sem fyrir augu bar. Yfirlandvörður
hóf einnig fræðsluverkefni á Heilsuleikskólanum
Kærabæ á haustönninni. Ekki náðist að fara í margar
heimsóknir áður en COVID-19 tók völdin á nýjan leik,
en við bíðum færis með hækkandi sól.
Nýja húsið komið á sinn stað (SJJ)

Ævintýraskógurinn
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Merkingar á helsingja
Dagana 13.-15. júlí tóku Náttúrustofa Suðausturlands
og VJÞ þátt í helsingjamerkingum í Skaftafellssýslum.
Verkefninu er stýrt af Arnóri Þóri Sigfússyni, dýravistfræðingi. Í ár voru í fyrsta skipti merktir fuglar
við Hólmsá og í þann leiðangur fóru, með Arnóri,
Pálínu Pálsdóttur, starfsmanni Náttúrustofunnar
og s tarfsmönnum VJÞ, vaskur hópur sjálfboðaliða.
Fjallkóngur ferðarinnar var Vigfús Gíslason frá Flögu,
sem lengi hefur fylgst með helsingjum í nágrenni
Hólmsár. Í Brytalækjum urðu smalarnir varir við stóran
helsingjahóp og var honum smalað frá ánni og vestur
á sandinn. Þegar helsinginn eygir ekki möguleika á að
forða sér á sundi verður hann afar rólegur og innan
skamms rölti hópurinn inn í réttina sem slegið var upp.
Merktir voru um 160 fuglar og auk þess var settur GSM/
GPS-sendir á einn (gassann Guðmund), sem gerir kleift
að fylgjast nákvæmlega með ferðum hans. Þannig
sendar voru einnig settir á fjóra fugla á Breiðamerkursandi næsta dag. Frá sendunum berast upplýsingar um
staðsetningu fuglanna tvisvar á sólarhring og þannig
fást ítarlegar upplýsingar um ferðir þeirra. Helsinginn
Guðmundur hélt sig á svipuðum slóðum fram í miðjan
september þegar hann færði sig að ósum Skaftár.
Aðfaranótt 1. okt. flaug hann svo áleiðis til Skotlands og
náði landi á eynni Islay sólarhring síðar. Eyjan er ein af
Innri Suðureyjum undan vesturströnd Skotlands en þar
eru aðal vetrarstöðvar grænlensk/íslensku h
 elsingjanna.

Leikum okkur saman
Í upphafi aðventu var fyrirsjáanlegt að hefðbundnar
skemmtanir (s.s. samsöngur og jólatrésskemmtanir)
yrðu erfiðar í framkvæmd. Við ákváðum því, í samstarfi
við Skógræktina og Umhverfisstofnun, að bregða á
leik og hvetja börn og fullorðna til að nýta sér skóginn
á Kirkjubæjarklaustri til útivistar og skemmtunar.
Skógurinn er svokallaður þjóðskógur en fjölskyldan
á Kirkjubæjarklaustri hóf þar skógrækt upp úr 1940.
Skógurinn er eign Klausturbænda, en hefur verið í
umsjá Skógræktarinnar í rúma hálfa öld.
Við buðum skólunum í Skaftárhreppi og íbúum
á Klausturhólum að vera með okkur í að skapa
ævintýraskóg og fengum góð viðbrögð. Við fengum m.a.
fallegt skraut á jólatré, söngtexta fyrir þá sem taka
vildu lagið á göngunni, skemmtilegar kynjaverur og
ýmislegt fleira. Ævintýraskógurinn nær frá Systrafossi
og í gegnum dimmasta hluta skógarins. Skógurinn var
tilbúinn um miðjan desember og skemmtilegt var að
fara um hann bæði í björtu og í rökkri með vasaljós.
Nú eru jólin að baki og Grýla og aðrar jólaverur draga
sig í hlé. Ævintýraskógurinn er þó kominn til að vera og
vonir standa til að nýir íbúar og ný ævintýri birtist þar
von bráðar, í stað þeirra sem hverfa á braut.

útfærslum, Stóra-Lat (allir tólf staðirnir), Mið-Lat
(átta staðir) og Litla-Lat (fjórir staðir). Þátttaka var
mjög góð, rúmlega 30 þátttakendur skiluðu svarblöðum og flestir fóru á alla staðina. Dregnir voru út
níu verðlaunahafar og þeir leystir út með gjöfum frá
Vatnajökulsþjóðgarði, Kötlu jarðvangi, Hrífunes Guesthouse, Snorra Baldurssyni, Krónunni, rekstraraðilum
Hólaskjóls og Kirkjubæjarstofu. Við viljum nota
tækifærið og þakka þeim, sem lögðu til verðlaun,
kærlega fyrir og þátttakendum sömuleiðis.

Skaftárstofa og skólarnir

Nýidalur
Talsverður straumur fólks var um Sprengisand.
Óvenju stór hluti ferðalanga voru Íslendingar að rifja
upp gömul kynni af hálendinu, eða kannski bara
að skoða það í fyrsta sinn. Landverðir reyndu að
ná tali af sem flestum, veita upplýsingar og bjóða í
daglegar fræðslugöngur á háönn. Árangurinn lét ekki
á sér standa og 98 manns nutu leiðsagnar í stuttum
fræðslugöngum í nágrenni Nýjadals.
Mikið verk var unnið í uppsetningu nýrra bílastæða
og lagfæringu annarra eldri. Verkið setur fallegan
heildarsvip á áhugaverða áfangastaði í nágrenni
Nýjadals og dregur úr utanvegaakstri. Ekki náðist að
fá tilskilin leyfi fyrir væntanlegu húsi í Nýjadal fyrir
sumarið. FÍ bauð okkur því afnot af skálavarðarhúsinu
og þar fór afar vel um okkar fólk. Í byrjun september
kom svo nýja húsið og það verður tilbúið til notkunar
næsta sumar.

Uppskeru- og þakkarhátíð Skaftárhrepps var
með breyttu sniði í haust, enda áraði illa til stórra
mannfagnaða. Hreppsbúar voru því m.a. hvattir
til að fara út að ganga og setja myndir af góðum
gönguleiðum og áhugaverðum stöðum inn á síðu
hátíðarinnar. Vatnajökulsþjóðgarður, Umhverfis
stofnun og Katla jarðvangur tóku þátt og settu af stað
ratleik. Þátttakendur þurftu að fara á ýmsa áfangastaði
víðsvegar um Skaftárhrepp og leita að kassa með
leyniorði og límmiðum. Hægt var að taka þátt í þremur

Í ævintýraskóginum (FG)

Myndir: Fanney Gunnarsdóttir (FG), Jóna Björk Jónsdóttir (JBJ),
Magnús Guðmundsson (MG), Sigrún Sigurgeirsdóttir (SS), Stefán
Jökull Jakobsson (SJJ), Steinunn Stefánsdóttir (SSt), Þórunn
Lilja Arnórsdóttir (ÞLA)

Safnið komið til réttar (JBJ)
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