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Inngangur
Hér lítur fyrsta ársskýrsla vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs dagsins ljós, en fram að þessu hafa
einungis verið gefin út fréttabréf sem jafnframt var ætlað að vera nokkurs konar yfirlit yfir
starfsemina. Þessi fyrsta skýrsla er vonandi upphafið að langri röð slíkra. Í skýrslunni er fjallað um
starfsemi á vestursvæðinu á árinu 2018, farið yfir starfsstöðvar, mannafla og helstu verkefni.
Einnig er leitast við að leggja mat á starfið á liðnu ári og sett fram umbótaáætlun. Þar með eru
helstu upplýsingar um starfsemina tiltækar, bæði starfsmönnum þjóðgarðsins og öðrum sem vilja
nýta sér þær á einhvern hátt
Árið var viðburðaríkt en við horfum líka spennt fram á veginn því í farvatninu eru ýmsar breytingar
í stjórnskipulagi í náttúruvernd í landinu. Þar er nærtækast að nefna tilvonandi Þjóðgarðastofnun
og vinnu við miðhálendisþjóðgarð. Við trúum því að þar felist tækifæri til aukins samstarfs og
eflingar náttúruverndar á hálendinu okkar og hlökkum til að leggja okkar af mörkum í þeim
efnum.

Fanney Ásgeirsdóttir
Þjóðgarðsvörður á vestursvæði

Á Skaftártunguafrétti, Ófærufoss, Eldgjá, Ljónstindur og Gjátindur
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Samantekt
Í heildina gekk starfsárið vel á vestursvæðinu. Alltaf væru til verkefni fyrir fleiri landvörsluvikur en
sá stakkur sem rekstraráætlun ársins sneið okkur var ekki rýmri en þetta. Styrkur svæðisins er
landverðirnir okkar, harðduglegur hópur sem býr orðið yfir dýrmætri reynslu og er vakinn og
sofinn yfir velferð þjóðgarðsins og nærsvæða hans. Þar er þó í talsvert mörg horn að líta enda er
vestursvæðið 3585 km2 að flatarmáli, þar af eru 1759 km2 reyndar jökull sem ekki krefst mikils
viðhalds eða eftirlits en þá eru eftir 1826 km2, til að vernda og verja. Verkefnin eru því ótal mörg,
í víðáttunni, en sumarið stutt og flestir dagar mjög annasamir. Hægt hefði verið að nýta
starfskrafta landvarða betur á Laka- og Eldgjársvæðinu með því að bæta við farartækjum,
auðvelda landvörðum þannig að sinna fleiri verkefnum og jafnvel lengja það tímabil að deginum
sem landvörður er til taks. Í rekstraráætlun komandi árs er stefnt á að auka bæði við mannafla og
farartækjafjölda á svæðinu yfir háönnina, verði svigrúm til þess. Átak var gert í fræðslu- og
upplýsingaskiltum á árinu, m.a. með opnun nýrrar sýningar í Hálendismiðstöðinni Hrauneyjum og
vaxandi áhersla er á forvarnarstarf í landvörslu. Því sinnum við með því að kappkosta að tala við
sem flesta ferðamenn við komu þeirra inn á hálendið, veita fræðslu um svæðin og upplýsingar
um ábyrga ferðahegðun, í samtali og með aðgengilegum upplýsingum sem víðast.

Útsýnið af Stóraskeri
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Svæðisráð
Umhverfis- og auðlindaráðherra skipar svæðisráð til fjögurra ára í senn. Í svæðisráði skulu sitja
sex fulltrúar: þrír eru tilnefndir af sveitarstjórnum á svæðinu, einn sameiginlega af
ferðamálasamtökum, einn fulltrúi útivistarsamtaka og annar frá umhverfisverndarsamtökum á
svæðinu. Svæðisráð kýs sér formann og varaformann úr hópi sveitarstjórnarmanna. Formenn
svæðisráðanna fjögurra sitja jafnframt í stjórn þjóðgarðsins. Svæðisráðin gegna samráðshlutverki
gagnvart sveitarstjórnum, landeigendum og öðrum hagsmunaaðilum á svæðinu. Þau eru, hvert á
sínu svæði, tengiliðir á milli stjórnar þjóðgarðsins og heimamanna og annarra hagsmunaaðila á
rekstrarsvæðum þjóðgarðsins. Sem slík gegna svæðisráðin því hlutverki að tryggja mikilvæga
aðkomu heimamanna og framlag þeirra til uppbyggingar og reksturs í þjóðgarðinum.
Mannabreytingar urðu í svæðisráðinu á árinu, Ásta Berghildur Ólafsdóttir, fulltrúi Ásahrepps og
formaður svæðisráðs óskaði lausnar frá störfum í svæðisráði í kjölfar sveitarstjórnarkosninga.
Heiða Guðný Ásgeirsdóttir, þáverandi varaformaður, tók við formennsku og Erlingur Jensson tók
sæti í svæðisráðinu sem fulltrúi Ásahrepps.
Svæðisráð er skipað á eftirfarandi hátt í lok árs:
Heiða Guðný Ásgeirsdóttir, formaður, tilnefnd af Skaftárhreppi,
Sandra Brá Jóhannsdóttir, varafulltrúi.
Erlingur Freyr Jensson, varaformaður, tilnefndur
af Ásahreppi,
Ásta Berghildur Ólafsdóttir, varafulltrúi.
Sveinn Hreiðar Jensson, tilnefndur af Ferðamálasamtökum Suðurlands,
Rannveig Ólafsdóttir, varafulltrúi.
Hákon Gunnarsson, tilnefndur af Samtökum útivistarfélaga,
Karl Ingólfsson, varafulltrúi.
Heiða Guðmundsdóttir, varaformaður, tilnefnd af Þingeyjarsveit,
Árni Pétur Hilmarsson, varafulltrúi.
Ólafía Jakobsdóttir, tilnefnd af umhverfisverndarsamtökum,
Örn Þór Halldórsson, varafulltrúi
Svæðisráð fundaði fjórum sinnum á árinu. Fundargerðir eru aðgengilegar á heimasíðu garðsins,
https://www.vatnajokulsthjodgardur.is/is/um-thjodgardinn/stjorn-og-svaedarad/svaedisrad-vfundargerdir
Þjóðgarðsvörður situr fundi svæðisráðs.
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Mannvirki á vestursvæði

Aðstöðuhúsin í Eldgjá í vetrarbúningi
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Mannvirki við suðvesturenda Langasjávar

Innan marka þjóðgarðsins eru, að auki, litlir fjallaskálar (uppgerðir gangnamannakofar) og
vatnssalerni við Sveinstind og á Skælingum. Skálarnir eru í eigu Veiðifélags Skaftártungumanna
en Útivist annast rekstur þeirra. Einnig á Veiðifélagið veiðihús við Langasjó. Skálar JÖRFI í
Jökulheimum eru einnig innan þjóðgarðsmarka svo og skálar FÍ í Nýjadal/Jökuldal.

Bifreiðar
Þrír eignarbílar eru á vestursvæði, allir af gerðinni Toyota Hilux með lokuðum palli. Einn þeirra er
að mestu nýttur af þjóðgarðsverði og er í notkun á svæðinu árið um kring. Annar er nýttur af
landvörðum á Eldgjársvæðinu júní-september og er í hvíld yfir veturinn. Sá þriðji sem er á 38”
dekkjum er nýttur í landvörslu frá Nýjadal yfir sumarið og er svo lánaður í íshellaeftirlitið á
suðursvæði yfir veturinn. Sá síðastnefndi er orðinn afar gamall og lúinn, og brýnt að endurnýja
hann á næsta ári, enda spilar hann mikið ábyrgðarhlutverk einkanlega yfir sumartímann í
umtalsverðri fjarlægð frá verkstæðum og annarri aðhlynningu.
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Starfsmenn
• Heilsársstarfsmenn
Á vestursvæði VJÞ eru nú tæplega þrjár heilsársstöður. Þetta eru staða þjóðgarðsvarðar og
aðstoðarmanns hans og í ár var í fyrsta skipti starfsmaður allt árið í 62,5% starfi á gestastofunni,
en starfshlutfall viðkomandi hækkaði tímabundið í 100% yfir sumarmánuðina.
Þessar stöður skipa: Fanney Ásgeirsdóttir, þjóðgarðsvörður, Jóna Björk Jónsdóttir,
aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar og Solfrid Myhre, landvörður á gestastofu.

• Sumarstarfsmenn
Alls störfuðu 12 sumarstarfsmenn á vestursvæði sumarið 2018 við landvörslu og upplýsingagjöf.
Yfir annasömustu mánuðina voru alla daga tveir landverðir á vakt í Skaftárstofu, einn í
Hrauneyjum, einn í Nýjadal, tveir á Eldgjársvæðinu og tveir við Lakagíga. Þar sem standa þarf
vaktina alla daga vikunnar lætur nærri að þrír starfsmenn dekki hverjar tvær stöður.
Ráðningartímabil var þó mismunandi enda dregur úr mönnun á stöðvunum þegar
ferðamannastraumurinn minnkar að hausti.
Sumarstarfsmenn á vestursvæði VJÞ 2018
Starfsmaður

Tímabil

Starfsstöðvar

Anna Þorsteinsdóttir

15.6.- 10.9.

Laki / Eldgjá

Ari Eggertsson

8.7. – 31.8.

Hrauneyjar

Auður Hafstað Ármannsdóttir

23.5. – 21.8.

Skaftárstofa

Áskell Jónsson

15.6. -21.8.

Skaftárstofa / Laki / Hrauneyjar

Guðbjörg Runólfsdóttir

18.6. – 31.8.

Eldgjá

Gunnar Snorri Árnason

15.6. – 22.8.

Skaftárstofa / Eldgjá / Hrauneyjar

Hanna Valdís Jóhannsdóttir

18.6. – 30.9.

Eldgjá / Nýidalur

Ingibjörg Eiríksdóttir

18.6. – 30.8.

Hrauneyjar / Nýidalur

Stefanía R. Ragnarsdóttir

18.6.-15.7. og 16.8.-15.9

Nýidalur

Steinunn Stefánsdóttir

15.6. – 31.8.

Skaftárstofa / Laki

Yngvi Snorrason

1.7. – 22.8.

Eldgjá / Hrauneyjar

Þorgeir Adamsson

18.6. – 11.9.

Laki
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Eins og sést á töflunni er lagt upp með að landverðir kynnist fleiri en einu svæði, læri hver af
öðrum og þannig verði til staðar sameiginleg þekking í hópnum.
Allir starfsmenn vestursvæðis á árinu eru með landvarðarréttindi. Unnið er á átta tíma vöktum í
Skaftárstofu en níu tíma vöktum á hálendinu. Að jafnaði vinna starfsmenn 20 daga í mánuði í
tveimur vinnulotum.

• Sjálfboðaliðar
Þrír hópar sjálfboðaliða Umhverfisstofnunar störfuðu, hver sína vikuna, á vestursvæðinu í sumar.
Hópurinn sem var í Laka vann einkum að lagfæringum á stígnum upp á Laka, sem kom afar illa
undan síðastliðnum vetri, var mikið grafinn og hafði skolast burtu að hluta. Einnig fékkst hann
við mosaflutninga, til að loka gömlum sárum og villustígum, skiltauppsetningar og fleiri tilfallandi
verkefni.
Á Eldgjársvæðinu var rakstur utanvegafara tímafrekt verkefni. Einnig lagfærði hópurinn
göngustíginn á Sveinstind, lagaði gönguleið í Eldgjá og raðaði steinum svo hægt væri að stikla
þurrum fótum yfir að Ófærufossi, svo eitthvað sé nefnt.
Í Nýjadal gekk hópurinn á Háhyrnu, lagfærði stikur á gönguleið og tók saman spýtnabrak, leifar
síðan landmælingar fóru þar fram, trúlega árið 1956. Einnig rakaði hann för eftir hjól í
Vonarskarði og utanvegaför á austurleið, F910, málaði skiltin heima við skála og fleira.

Sjálfboðaliðar að störfum. Mynd, Hanna Valdís Jóhannsdóttir
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Gestir og þjónusta þjóðgarðsins
Vestursvæði þjóðgarðsins liggur allt inni á hálendinu og því er starfsemi þar, innan marka
þjóðgarðsins, einskorðuð við sumarmánuðina. Gestastofa svæðisins, Skaftárstofa, er til húsa á
Kirkjubæjarklaustri og er í fyrsta skipti opin allt árið, árið 2018, þó opnunartími sé styttri yfir
veturinn.

Fjöldi gesta
Starfsstöðvar á vestursvæði eru fimm; Skaftárstofa, Eldgjá/Langisjór, Laki, Hrauneyjar og
Nýidalur. Á öllum hálendisstöðvunum eru teljarar sem telja bílaumferð við aðkomuleiðir.
Auk þess eru
teljarar sem telja
gangandi umferð
við Laka,
Tjarnargíg, í
Vonarskarði, í
Hálendismiðstöðinni í Hrauneyjum
og á Skaftárstofu.
Allar talningar
eru gerðar af
Rögnvaldi
Ólafssyni og eru
þær tölur sem
hér koma fram
fengnar úr hans
niðurstöðum.
Samkvæmt
þessum tölum er
fjöldi gesta á
vestursvæði
nokkuð stöðugur
en nokkrir staðir
sýna þó fækkun í
gestafjölda milli
ára.
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Skaftárstofa
Gestastofa vestursvæðis, Skaftárstofa, er rekin í félagsheimilinu á Kirkjubæjarklaustri í samstarfi
við Skaftárhrepp, Kirkjubæjarstofu, Frið og frumkrafta og Kötlu jarðvang. Um
bráðabirgðahúsnæði er að ræða en stefnt er að því að framkvæmdir við nýja gestastofu, sunnan
Skaftár, hefjist vorið 2019.

Skaftárstofa. Mynd, N.N.

Árið 2018 var Skaftárstofa í fyrsta skipti opin allt árið. Opnunartíminn er nokkuð mismunandi eftir
árstímum, yfir veturinn var opið virka daga frá 9 til 14 og Solfrid Myhre stóð vaktina. Yfir
háannatímann var svo opið alla daga frá 9 til 18 og bættust þá fleiri landverðir í hópinn og voru
að jafnaði tveir á vakt.
Landverðirnir taka á móti gestum, upplýsa þá um svæðið, leiðbeina um aðkomu í þjóðgarðinn og
bjóða upp á sýningu á stuttmyndinni Eldmessan, sem fjallar um Skaftárelda og afleiðingar þeirra.
Aðsókn gesta er mismunandi eftir dögum, veðri og árstímum. Yfir háannatímann koma um 300
gestir á dag en talan fór niður í örfáa gesti í skammdeginu. Athugasemdir gesta sýna að þeir sem
koma við hjá okkur eru ánægðir með móttökurnar, fræðsluefnið og þá afþreyingu sem boðið er
upp á.
Gestastofan er utan þjóðgarðsmarka, í mikilli nálægð við náttúruvætti eins og Dverghamra,
Kirkjugólfið og Álftaversgíga og Fjaðrárgljúfur sem eru orðinn gríðarlega fjölsóttur
ferðamannastaður. Hún er líka hentugur upphafsstaður vinsællar gönguleiðar um nágrenni
Kirkjubæjarklausturs. Upplýsingagjöf þar snýst því mikið um þessa staði ekki síður en þjóðgarðinn
og lagt er upp úr að starfsfólk gestastofunnar þekki vel til þar og sé í mjög góðum tengslum við
landverði Umhverfisstofnunar sem sinna Fjaðrárgljúfri og öðrum náttúruvættum. Hér mætti þó
gera betur og óskastaðan er að efla samstarf þarna á milli enn frekar.
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Hrauneyjar/Tungnaáröræfi
Í Hálendismiðstöðinni í Hrauneyjum rekur þjóðgarðurinn upplýsingamiðstöð yfir sumartímann í
samstarfi við Umhverfisstofnun. Sumarið 2018 var hún opin frá júníbyrjun og út september, þar
af voru landverðir Vatnajökulsþjóðgarðs 10 vikur á starfsstöðinni, frá miðjum júní og til ágústloka.
Í upplýsingamiðstöðinni, sem staðsett er í anddyri hálendismiðstöðvarinnar, veittu landverðir
upplýsingar og fræðslu til ferðamanna um Vatnajökulsþjóðgarð, Friðland að Fjallabaki og önnur
svæði í nágrenninu og ábyrga ferðahegðun. Upplýsingagjöfin var starfrækt milli kl. 8 og 17 alla
daga. Einnig sinntu landverðirnir vegalandvörslu og eftirliti á Sigöldu- og Sprengisandsleið og
Tungnaáröræfum og veittu ferðamönnum upplýsingar um verndarsvæðin og nágrenni þeirra.
Vegalandvarsla er mikilvægur þáttur í forvörnum gegn utanvegaakstri sem er mikið vandamál á
suðurhálendinu. Vegfarendur eru m.a. upplýstir um mikilvægi þess að ganga vel um náttúruna,
aka ekki utan vega og hafa náttstað á skilgreindum tjaldsvæðum. Þessi þáttur starfsins hefur
skilað góðum árangri í bættri ferðahegðun.

Í sumar var sett upp glæsileg fræðslusýning í anddyri Hálendismiðstöðvarinnar. Þar er fjallað um
helstu náttúruperlur svæðisins, áningarstaði, jarðfræði, náttúruvernd og ábyrga ferðahegðun, á
myndrænan og aðgengilegan hátt. Sýningunni er ætlað að veita gestum sem koma við í
Hrauneyjum greinargóðar upplýsingar og auðvelda þeim að ferðast um hálendið á öruggan og
ábyrgan máta. Hönnuður sýningarinnar er Stefanía Ragnarsdóttir, sem er þar á tvöföldum
heimavelli, bæði sem grafískur hönnuður og landvörður á hálendinu til margra ára.
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Sumarið 2018 voru aðeins tveir landverðir í einu á starfsstöðinni, annar frá þjóðgarðinum og hinn
frá Umhverfisstofnun, þar sem ekki var fjárveiting fyrir meiru. Þetta leiddi til þess að samhliða
upplýsingagjöfinni var ekki hægt að halda úti vegalandvörslu og eftirliti á nema öðru svæðinu í
einu og var því farið um hvort svæði að meðaltali annan hvern dag. Mat okkar er að það sé ekki
nóg, full þörf sé á að alla daga sé landvörður staðsettur bæði við Sprengisands- og Sigölduleið á
álagstíma. Því verður stefnt að þremur landvörðum á starfsstöðinni sumarið 2019, verði svigrúm
til þess í staðfestri rekstraráætlun.

Landverðir á starfsstöðinni
halda til í Ferjukoti við Hald,
fjallaskála í eigu Ásahrepps.
Aðstaðan þar er mjög góð,
húsið nýlegt, vistlegt og bjart.
Ekkert rafmagn eða heitt vatn
er þó í skálanum. Hægt er að
kynda upp með kamínu í
borðsal en íbúar verða að fara
af bæ til að komast í sturtu
o.þ.h. og nokkurt óhagræði er
að geta t.d. ekki hlaðið síma og
tetrastöðvar í húsinu. Það er
leyst með því að hlaða
smátæki í bílunum og
upplýsingamiðstöðinni
yfir
daginn, sem dugar í flestum
tilfellum.

Myndir af sýningu,
Stefanía Ragnarsdóttir
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Nýidalur
Í Nýjadal, nyrstu starfsstöð vestursvæðis, hófst sumarstarfið í lok júní, um leið og
Sprengisandsvegur var opnaður og stóð fram í september. Eins og annars staðar felur starfið í sér:
vegalandvörslu, fræðslugöngur, utanvegaakstursmál, viðhald gönguleiða og upplýsingar til jeppaog göngufólks. Það sem einkennir hins vegar starfið þar í auknum mæli er öryggishlutverkið sem
færst hefur á hendur landvarðar í Nýjadal. Umferð hópa og einstaklinga á eigin vegum, sem ekki
hafa alltaf útbúnað og/eða kunnáttu til að takast á við ferðalög um eyðisanda og
mislyndar, óbrúaðar ár, í rysjóttu veðurfari, fer vaxandi og kallar á aukna ráðgjöf og oft beina
aðstoð landvarðar. Hálendisgæsla Landsbjargar hafði bækistöð í Nýjadal í 3 vikur í sumar og er
mikill styrkur að því þegar hún er á svæðinu. Utan þess tíma er landvörður einn um hlutverkið og
bíllinn sem hann hefur til afnota eina farartækið sem er staðsett í Nýjadal. Hann á því í raun
illa heimangengt, en svæðið sem honum er ætlað að hafa eftirlit með er bæði víðfemt og
seinlegt yfirferðar. Til að reyna að bregðast við þessu og geta t.d. sinnt eftirliti með gönguleiðum
betur, ætlum við að bæta við öðrum landverði og bíl yfir háönnina næsta sumar.
Nokkur samdráttur var í umferð um Sprengisand sumarið 2018 en þá fóru 6664 bílar yfir sandinn
á háönn, í samanburði við 8386 bíla 2017 og 8659 bíla sumarið 2016. Er þetta um 20% samdráttur
á þessum tveimur árum. Ekki er gott að segja til um hver ástæðan er, en kalt sumar 2018 gæti
verið hluti af skýringunni.
Aðbúnaður landvarða í Nýjadal hefur
ekki verið sem skyldi undanfarin ár.
Þjóðgarðurinn hefur leigt aðstöðu
fyrir landverði sína af FÍ, sem rekur
ferðaþjónustu í Nýjadal á sumrin.
Húsið sem þjóðgarðurinn leigði var
orðið lúið og haustið 2017 var það
endanlega dæmt óíbúðarhæft vegna
myglu. Samningur milli FÍ og VJÞ á
fyrstu mánuðum ársins 2018 hljóðaði
upp á að FÍ myndi útvega nýjan bústað fyrir landverði fyrir sumarönninna. Illa gekk að finna
hentugt hús og á endanum var komið með gám um mánaðamót júní-júlí. Gámurinn var búinn
gaseldavél, -ísskáp og -hitara en engum tengingum við vatn. Tetrasamband inni í gámnum var
nánast ekkert og erfiðlega gekk að halda hita í honum enda ekki hægt að hita með gasinu nema
þær fáu stundir sem starfsmaður er í húsi að kvöldi og þangað til hann fer að sofa. Engin aðstaða
var heldur til að tala við gesti sem bönkuðu upp á nema fá þá alveg inn á gólf til sín – enda átti
hurðin til að fjúka af gámnum ef hún var í hálfa gátt. Aðstaðan var því bæði óvistleg og óhentug
og þegar fór að kólna í lofti gafst landvörður upp og flúði í skjól uppi á lofti í öðrum gistiskálanum.
Ljóst er að úrbóta er þörf fyrir næsta sumar.
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Eldgjá og Langisjór
Landverðir á Eldgjársvæðinu mættu þann 19. júní, en þann dag var vegurinn opnaður inn í Eldgjá
eftir lagfæringar. Aðrir vegir opnuðust svo einn af öðrum í kringum mánaðamót og starfsstöðin
var opin út september. Sú nýbreytni var viðhöfð þetta sumarið að landvörður var
við Ströngukvísl fram að hádegi alla daga en þar er fyrsta vaðið á Fjallabaksleið nyrðri að
austanverðu. Þar ræddu landverðir við ferðamenn um svæðið og ábyrga ferðahegðun, gáfu
heilræði um þverun vatnsfalla eða komu með tillögur að góðum gönguleiðum fyrir þá sem ekki
lögðu í vöðin. Þessi tilraun reyndist vel og verður fastur liður í dagskipulagi á starfsstöðinni héðan
í frá. Föst viðvera landvarðar er í Eldgjá og þar fara fræðslugöngur starfstöðvarinnar fram. Þær
hafa verið tengdar við áætlun Kynnisferða um Fjallabakið en í sumar voru aðeins áætlunarferðir
þrisvar í viku. Skaftárhlaup setti mark sitt á starf landvarða í ágúst og léku þeir stórt hlutverk í
upplýsingagjöf til ferðamanna og síðar við eftirlit og rýmingu svæðisins.

Mynd, Hanna Valdís Jóhannsdóttir
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Starfsstöðin var mönnuð tveimur landvörðum í senn alla daga og höfðu þeir einn bíl til afnota. Nú
þegar skipulagi var breytt þannig að landvörður var staðsettur við Ströngukvísl fyrir hádegi þarf
að endurskoða bílamálin. Engin aðstaða er við Ströngukvísl og því verður landvörður þar að vera
á bíl. Þar við bætist svo að hafa þarf daglegt eftirlit með snyrtingum og tjaldsvæði inn við Langasjó
og sinna eftirliti á víðfeðmu svæði. Næsta sumar verða því tveir bílar á starfsstöðinni frá því
Fjallabaksleiðin og vegurinn inn að Langasjó opnast. Þannig mun tími starfsmanna nýtast mun
betur og eftirlit með svæðinu verða skilvirkara. Minni umferð var inn í Eldgjá sumarið 2018 en
árin áður sem er athyglisvert þar sem bílaumferðin við Ströngukvísl jókst nokkuð á sama tíma.

Landverðir á starfsstöðinni halda til í Hólaskjóli, aðstöðu í eigu Veiðifélags Skaftártungumanna.
Húsnæðið er tveir samfastir gámar, eldunar- og mataraðstaða, stofukrókur, tvö svefnherbergi og
salerni. Sturtuaðstaða, þvottavél og þurrkari eru í smáhýsi við hlið hússins og eru samnýtt með
skálavörðum. Rafmagnshitun er í húsinu, heitt vatn og þokkalegt netsamband en símasamband
er mjög slitrótt og þörf á að setja upp magnara til að laga það.
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Lakagígar

Við Laka. Mynd, Árni Tryggvason

Starfið á Lakagígasvæðinu var með hefðbundnum hætti í sumar. Landverðir voru mættir þann 19.
júní og stóðu vaktina til 12. september. Þeir hafa fasta viðveru við Laka megnið af deginum og
einnig í Tjarnargíg seinni hluta dags. Þeir leggja mikla áherslu á að ná tali af öllum gestum
svæðisins, bjóða þá velkomna, fræða þá um svæðið og leiðbeina um umgengni. Einnig bjóða þeir
upp á stuttar fræðslugöngur, á Laka og í Tjarnargíg, sem haldast í hendur við tímasetningu
áætlunarrútunnar. Búið er að innleiða einstefnu á Lakahringnum, sem hefur afar jákvæð áhrif
bæði á upplifun gesta og svæðið sjálft. Þannig byrja nú allir gestir á að koma að Laka, hitta
landverðina og fá upplýsingar og fræðslu um svæðið áður en lengra er haldið. Að auki þurfa gestir
nú ekki að mætast á þröngum vegslóðunum og það gerir ferðalagið, öruggara, einfaldara og
minnkar utanvegaför til muna. Þetta skipulag hefur hins vegar þá minniháttar aukaverkun að
landverðir eiga erfiðara með skipta með sér verkum, þ.e. ef annar fer á undan úr Laka til að sinna
viðhaldsverkefnum getur hann ekki komið til baka sömu leið heldur verður að keyra hringinn til
að sækja þann sem eftir varð. Starfstöðin var mönnuð tveimur landvörðum í senn í sumar og
höfðu þeir einn bíl til afnota. Ljóst er hins vegar að til að tími landvarðanna nýtist sem best þurfa
þeir að hafa sitt hvort ökutækið og verður stefnt að því næsta sumar.
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Fjöldi þeirra gesta sem sóttu Laka heim var svipaður og árin áður þó nokkuð minni umferð hafi
verið nú en sumarið 2016 og 2012 þegar hátt i 40 bílar komu að meðaltali inn í Laka á dag.

Landverðir á svæðinu halda til í Blágiljum í starfsmannahúsi í eigu þjóðgarðsins. Þar er einnig
gangnamannaskáli og tjaldsvæði og landverðir annast rekstur á því yfir sumarið skv.
leigusamningi milli VJÞ, Skaftárhrepps og Fjallskilanefndar Landbrots- og Miðafréttar. Húsið er
nýlegt, bjart og skemmtileg vistarvera, tvö svefnherbergi, baðherbergi og íverurými
(stofa+eldhús). Rafmagn til ljósa og fjarskipta er framleitt með sólarsellum og vindrafstöð og
símasamband er þokkalegt þegar kveikt er á magnara. Lítill kraftur er á vatni í lögnum sem hefur
skapað vandamál með að fá gashitarann í sturtunni til að virka sem skyldi en það gengur þó oftast
nær. Kynt er með gashitara.

Skálinn í Blágiljum. Mynd, N.N.
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Skrifstofa
Þjóðgarðurinn leigir skrifstofu, fyrir þjóðgarðsvörð og aðstoðarmann hans, auk lítils lagerpláss hjá
Kirkjubæjarstofu, rannsókna- og fræðasetri á Kirkjubæjarklaustri. Þar hafa þeir viðveru virka
daga, séu þeir ekki í starfi inni á hálendinu, í afleysingum á gestastofunni eða einhverju
fundaflakki. Aðstaðan er mjög góð og samfélagið í húsinu einstakt, enda stendur Kirkjubæjarstofa
fyllilega undir nafni sem fræðasetur. Það þarf því oft ekki að fara lengra en á kaffistofuna til að fá
svör við ýmsum spurningum sem á okkur brenna í daglegu amstri. Stærri hlutir og tæki sem ekki
rúmast á lagernum eru geymdir í hlöðu sem leigð er í Hæðargarði.

Fræðsla og kynning
Meginstoðir fræðslustarfs á svæðinu eru fræðsludagskrá landvarða, móttaka hópa og
einstaklinga í gestastofunni og á starfsstöðvum á hálendinu, vegalandvarslan sem stunduð er í
sívaxandi mæli á hálendinu og miðlun upplýsinga í gegnum skilti, bæklinga og heimasíðu VJÞ.
Áhersla er einnig lögð á gott samstarf við skóla í nærsamfélaginu enda styrkir slíkt samstarf
mikilvæg tengsl við samfélagið og er góð leið til að uppfylla markmið þjóðgarðsins, um fræðslu,
verndun, tengslamyndun og byggðaþróun.

Fræðsludagskrá landvarða á Vestursvæði
Fræðslutímabil á hálendinu er 12. júlí – 15. ágúst. Þá buðu landverðir upp á eftirfarandi,
reglubundnar fræðslugöngur á starfsstöðvum, gestum að kostnaðarlausu.
Lakagígar
Fegurð og hörmungar, áhrif Skaftárelda: Alla daga nema laugardaga og þriðjudaga kl.12:30 frá
bílastæði við Laka. Gengið upp á Laka og horft yfir sögusvið Skaftárelda. Gos sem var upphafið að
hörmungum, loftslagsbreytingum og varð að lokum náttúruundur. Gangan tekur um 40 mín.
Farvegur hraunsins: Laugardaga kl.15:30 frá bílastæði við Tjarnargíg. Frá logandi hrauni til
mosabreiðunnar. Uppbygging gíganna, leið hraunsins og lífið á hrauninu. 30 mín. ganga.

Í hrauntröðinni
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Eldgjá
Hvernig stækkar Ísland? Klukkan 11:15 alla daga vikunnar frá bílastæðinu í Eldgjá. Stutt ganga
áleiðis inn í Eldgjá, landverðir fara yfir myndun gjárinnar og benda á áhugaverða staði og
staðreyndir. Gangan tekur um 30 mín.
Nýidalur
Hvar eru þessi víðerni? Alla daga kl.10:00 frá skálum við Nýjadal. Gengið í átt að Nýjadal á
útsýnisstað. Rætt um einstök víðerni svæðisins, mótun þeirra og ferðalög yfir Sprengisand.
Gangan tekur um 35 mín.

Í fræðslugöngu í Nýjadal

Landverðir skrá hjá sér þann fjölda gesta sem koma í fræðslugöngur og er því hægt að hafa góða
yfirsýn yfir hversu margir nýta sér þessa þjónustu. Í Laka og Eldgjá eru farnar fræðslugöngur á
sama tíma og áætlunarrútan rennur í hlaðið og stór hluti farþega nýtir sér það. Nú í sumar fækkaði
áætlunarferðum í Eldgjá, niður í þrjár ferðir í viku og að auki féllu niður ferðir á fræðslutímabilinu
vegna Skaftárhlaupsins. Þetta hefur áhrif á fjölda þeirra sem fóru í fræðslugöngur þar.
Fræðslugöngur í Nýjadal voru of fáar á liðnu sumri, með viðbótarmannafla þar verður lögð áhersla
á að sinna þessum þætti starfsins mun betur.
Taflan sýnir fjölda þátttakanda í fræðslugöngum á hverri starfsstöð á þriggja ára tímabili.
Laki
Eldgjá
Nýidalur

2016
288
44
31

2017
282
95
75

2018
274
25
14
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Ratleikur á Skaftárstofu
Á vordögum var brugðið á leik með
Kirkjubæjarskóla og settur upp
ratleikur við Skaftárstofu í tilefni
vorhátíðar Kötlu jarðvangs. Flestir
nemendur skólans mættu, leituðu að
vísbendingum, svöruðu spurningum og
fengu viðurkenningu fyrir þátttökuna í
lokin.

Daníel Smári Björnsson niðursokkinn í
ratleikinn. Mynd, Jóna Björk Jónsdóttir

Kynning á kennaraþingi
Í sumar gaf þjóðgarðurinn út fræðsluáætlun sína, en hún hefur verið í vinnslu undanfarin misseri.
Með henni er stigið stórt skref í átt að þeim markmiðum sem lúta að fræðslustarfi þjóðgarðsins
og er m.a. kveðið á um í lögum um hann.
Eitt af markmiðum áætlunarinnar er að kynna þjóðgarðinn í skólasamfélaginu. Því héldu
þjóðgarðsvörður og Erla Þórey Ólafsdóttir, kennari við Kirkjubæjarskóla, málstofu á haustþingi
Kennarafélags Suðurlands í október. Þar kynntu þær fræðsluáætlunina, samstarfsverkefni VJÞ og
Erlu Þóreyjar á liðnum vetri og hugmyndir um frekara samstarf. Þátttakendum í málstofunni var
boðið að hafa samband við þjóðgarðsvörð ef þeir vildu nýta sér innlagnir frá honum í kynningu
eða önnur náttúrutengd viðfangsefni í kennslu. Það gildir auðvitað ekki bara fyrir þátttakendur
þessarar málstofu, við erum alltaf tilbúin að kynna þjóðgarðinn, starfsemi hans og náttúru fyrir
áhugasömum hópum þegar þess er óskað.
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Með landvörðum í Laka
Sunnudaginn 22. júlí buðum við íbúum Skaftárhrepps, vinum þeirra og vandamönnum, í
heimsókn að Laka. Markmið heimboðsins var að gefa heimamönnum tækifæri til að; sjá hvernig
dagurinn gengur fyrir sig á Lakagígasvæðinu, skoða þá uppbyggingu sem garðurinn hefur staðið
fyrir, fá fræðslu bæði um svæðið og starfsemina, njóta náttúrufegurðarinnar á hálendinu sínu og
eiga skemmtilegan dag saman.
Ríflega 90 manns tóku heimboðinu fagnandi, voru skemmtilegir og fróðleiksfúsir gestir og gerðu
daginn að sannkölluðum hátíðisdegi. Landverðir kynntu sig og starfið sitt og leiddu fræðslugöngur
upp á Laka og um Eldborgarfarveginn. Dagurinn endaði með stærðar grillveislu við
gangnamannaskálann í Blágiljum, þar sem fulltrúi fjallskilanefndar og fjallkóngurinn hjálpuðu
okkur að gefa gestum okkar að borða eftir langan og strangan dag. Þeim og Sláturfélagi
Suðurlands, sem gaf okkur kjöt á grillið, þökkum við kærlega fyrir samstarfið. Það er ómetanlegt
að eiga vini og velunnara nær og fjær og við erum þakklát og glöð fyrir að eiga marga slíka í
baklandinu. Þannig styrkti byggðaþróunarverkefnið, Skaftárhreppur til framtíðar, daginn og gerði
okkur kleift að bjóða upp á sætaferðir – og þegar sást að þátttakan fór fram úr okkar björtustu
vonum brugðust Kynnisferðir skjótt við og lánuðu okkur aukarútu í tilefni dagsins.

Anna Þorsteinsdóttir, landvörður, kynnir starfsemina fyrir gestum dagsins
Mynd, Ásta Sverrisdóttir
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Fræðslu- og upplýsingaskilti
Mikið var unnið í að gera upplýsingar um svæðið aðgengilegri fyrir ferðafólk á árinu. Stærsta
verkefnið var sýningin sem sett var upp í Hrauneyjum, en að auki voru skilti á Eldgjár- og
Lakagígasvæðinu uppfærð og endurbætt m.a. með tilliti til upplýsinga um gönguleiðir, vegflokka
og fleira. Uppfærsla skiltanna var unnin í samstarfi við Kötlu Jarðvang þar sem þau fjalla um staði
sem einnig eru skráðir jarðvættir.

Samstarf og rannsóknir
Samstarf við Umhverfisstofnun
Vestursvæði VJÞ og Umhverfisstofnun eru með samstarfssamning um upplýsingagjöf í
Hrauneyjum og landvörslu á Suðurhálendinu. Í samræmi við hann lagði vestursvæðið til landvörð,
bíl og útbúnað í 11 vikur, frá 19. júní til ágústloka. Samstarfið gefst vel og er fullur vilji til að halda
áfram á sömu braut.
Óskir hafa verið uppi á Vestursvæðinu um að taka upp svipað samstarf í Skaftárhreppi milli
gestastofunnar á Klaustri og landvarða UST sem hafa umsjón með Fjaðrárgljúfri og
náttúruvættum á svæðinu. Formleg ósk um slíkt samstarf fór til stjórnar VJÞ og sviðsstjóra hjá
UST á haustdögum og útlit er fyrir að samstarfið verði að veruleika á árinu 2019.

Katla jarðvangur
Vestursvæði VJÞ og Katla jarðvangur vinna eftir samkomulagi sem hefur að markmiði að styrkja
og efla samstarf, samræma vinnubrögð og stuðla að aukinni náttúruvitund almennings.
Samkomulagið felur meðal annars í sér að vinna saman að öflun fræðsluefnis og framsetningu
þess og byggja upp snyrtilega, aðlaðandi og fræðandi aðkomu að svæðunum. Upplýsingar um
jarðvanginn og áhugaverða staði innan hans skulu ávallt vera aðgengilegar í gestastofu
þjóðgarðsins og starfsfólk þar vel upplýst um markmið jarðvangsins. Liður í þessu samstarfi var
sameiginleg fjármögnum á uppfærðum fræðsluskiltum um Lakagíga, Eldgjá, Langasjó og
Fögrufjöll í sumar. Þar varð uppfærsla skiltanna hluti verkefnisins Drifting Apart, drifið áfram af
styrk, sem jarðvangurinn hafði fengið frá Norðurslóðaáætluninni (Northern Periphery and Arctic
Program).
Þjóðgarðsvörður situr einnig í samráðshóp um Kötlu jarðvang, sem skipaður var af umhverfis- og
auðlindaráðherra haustið 2017.
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ASCENT (Apply Skills and Conserve our Environment with New Tools)
Vestursvæðið er þátttakandi í
ASCENT, evrópsku samstarfsverkefni um þróun og eflingu
fagþekkingar í náttúruvernd.
Þjóðgarðsvörður sótti torf- og
grjóthleðslunámskeið í Hveragerði, í aprílbyrjun, sem var hluti af
verkefninu og þjóðgarðsvörður og
aðstoðarmaður sóttu námskeið í
stígagerð í N-Írlandi, í apríllok, á
vegum Mourne Heritage Trust,
sem hefur umsjón með Mourne
svæðinu og er leiðandi í
samstarfinu.
Hópur frá Mourne Heritage Trust
heimsótti okkur svo í sumar,
skoðaði viðfangsefni svæðisins og
gaf m.a. góð ráð varðandi
uppbyggingu á stígnum upp á Laka
sem fór afar illa síðastliðinn
Grjótflutningar á Írlandi, íslenskir nemendur með einum kennaranna
vetur.
Stýrihópur verkefnisins fundaði á Íslandi í nóvember og heimsótti vestursvæðið um leið. Það
hefur verið ákaflega lærdómsríkt að taka þátt í vinnu og spjalli með þessum hóp og mikill vilji á
báða bóga til að halda áfram samstarfi þegar þessu verkefni lýkur formlega.

Sóleyjarverkefnið
Sóley er heiti á verkefni sem skipulagt er af Líffræðistofnun Háskóla Íslands og unnið í samvinnu
við Samtök Sveitarfélaga og Landgræðslu ríkisins. Markmið verkefnisins er að fylgjast með
blómgunartíma nokkurra háplöntutegunda til að kanna áhrif loftlagsbreytinga á blómgunartíma
og fræþroskun. Á vestursvæði þjóðgarðsins er fylgst með lambagrasi og músareyra á skerjum
vestan við Landnorðurgil og ljósbera vestan við Hnútu. Hafa landverðir í Laka skráð þroskun
blómanna vikulega yfir sumarið en oft verður þetta verkefni útundan og í sumar tók
aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar því að sér að sjá um skráninguna. Gekk það framan af sumri en
féll alveg niður í ágúst. Ræða þarf fyrirkomulag þessa verkefnis frekar fyrir næsta sumar.
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Önnur samstarfsverkefni
Þjóðgarðurinn tók þátt í samstarfsverkefninu “Söfn og sýningar” sem Samtök Sveitarfélaga á
Suðurlandi héldu utan um. Þar fengum við fjárstuðning til að leggja lokahönd á hönnun á
upplýsingaskiltum og bæklingi fyrir upplifunarstíg ætlaðan börnum, á Kirkjubæjarklaustri, sem
fengið hefur nafnið Leikið með landið. Vinir Vatnajökuls hafa einnig lagt fjármagn i verkefnið.
Hönnuninni er lokið og nú liggur fyrir að setja stíginn upp. Vonandi verður því lokið í upphafi
næsta sumars.
Söfn á Suðurlandi tóku höndum saman um útgáfu svokallaðs Menningarkorts Suðurlands og var
Vatnajökulsþjóðgarður með Skaftárstofu og Gömlu Búð sem þátttakendur í því verkefni.
Verkefnið var styrkt af Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga. Gert var kort af Suðurlandi sem vísar
á söfn í landsfjórðungnum og eru korthöfum veitt ýmis fríðindi með það í huga að hvetja
ferðamenn til að heimsækja söfnin.

Umsóknir og styrkir
Eins og áður hefur komið fram fengum við ýmsa styrki á árinu. Enn liggja fyrir styrkumsóknir til
Vina Vatnajökuls og er vonast eftir svari í lok janúar 2019. Um er að ræða tvö verkefni: í fyrsta
lagi er umsókn um styrk til að vinna jarðvegssýni af bökkum Eldvatns við Ása. Við
brúarframkvæmdirnar þar hefur komið í ljós mjög gott öskulagasnið sem vert er að varðveita og
sýna. Er umsóknin gerð í samstarfi við Kötlu jarðvang sem mun, ef af verður, hafa sýnið í sinni
gestastofu fyrstu árin, uns ný gestastofa þjóðgarðins, á Kirkjubæjarklaustri, verður tilbúin til að
taka við því. Í öðru lagi er sótt um styrk til að endunýja upplýsingabæklinga vestursvæðis.

Leyfisveitingar vegna rannsókna og kvikmyndatöku
Ýmsar rannsóknir eru stundaðar á vestursvæði á vegum bæði innlendra og erlendra aðila. Allar
rannsóknir á náttúrufari og menningarminjum í þjóðgarðinum sem ekki eru á vegum
þjóðgarðsyfirvalda eða hluti af framkvæmd samþykktrar verndaráætlunar eru háðar leyfi
viðkomandi þjóðgarðsvarðar samkvæmt reglugerð. Það er mikils virði fyrir þjóðgarðsyfirvöld að
fá yfirlit yfir þær rannsóknir sem unnar hafa verið í þjóðgarðinum og fá niðurstöður þeirra,
skýrslur og önnur gögn, í hendur. Þeir aðilar sem fá leyfi til rannsókna eru beðnir um að senda inn
slík gögn að rannsóknum loknum en skilin hafa verið mismunandi.
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Rannsóknaleyfi
Eftirfarandi aðilar fengu leyfi til rannsókna á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs árið 2018 .
Rannsóknaraðili
Margaret Hartley /
Sæmundur Halldórsson og
Þorvaldur Þórðarson.
Páll Einarsson
Robert White og Bryndís
Brandsdóttir
Maria H. Janebo /
Þorvaldur Þórðarson
Freysteinn Sigmundsson

Ingibjörg Jónsdóttir og
Esther Hlíðar Jensen

Verkefni
How did primordial and
recycled geochemical
signatures come to coexist in
the Earth’s mantle?
Sprungur og niðurföll í
nágrenni Tungnafellsjökuls
Microseismicity beneath
Vatnajökull and Askja
Eruption source parameters
for explosive eruptions in
Iceland over the last 3 ka.
Rannsóknir á
jarðskorpuhreyfingum innan
Vatnajökulsþjóðgarðs.
Þrívíddarlíkan af öskju
Öræfajökuls og flóðasvæðum
við Skaftá

Staður og tími
Nýidalur, Vonarskarð,
Jökulheimar, Laki, Eldgjá,
Langisjór, Skuggafjöll.
11.-20. júlí
Svæðið í kringum
Tungnafellsjökul 20. - 25. júlí
Nýidalur, Hrauneyjar og
Lakagígar
24. júlí - 1. ágúst.
Laki
Júlí / ágúst.
Vonarskarð júlí / ágúst.

Við Sveinstind og á Skælingum
Sumar 2018

Leyfi til kvikmyndatöku
Myndatökuaðili
Goncalo Franco
Viking Film Andreas Kieling
Pedro Casarrubios
Paul Dew III
True North
Richard Nuernberger

Verkefni
UAV promo Iceland video
Kieling’s wild world
Mountain filming
Short film making
Plate ljósmyndatökur úr lofti
og á landi.
Landscape photography

Staður og tími
Eldgjá 8. júlí
Laki 10. - 13. júlí
Langasjávarvegur 12. júní
Eldgjá 25. ágúst
Heljargjá, 18. - 19. ágúst
Laki og Langisjór 7. - 8. sept.
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Mat á starfi ársins 2018 og umbótaáætlun
Heilt yfir erum við ánægð með starfið á árinu. Hæst ber að tekist hafi að koma upp sýningu okkar
í Hrauneyjum, en það verkefni hefur verið í deiglunni í nokkur ár. Svæðið nýtur góðs af því að hafa
átt fastan kjarna sumarstarfsmanna sem þekkja starfsstöðvar sínar mjög vel og vinna þeirra að
uppbyggingu og náttúruvernd því orðin mjög markviss. Það sem helst strandar á er takmarkaður
mannafli og lítill tími til verkefna sem þarf að vinna í einhverri fjarlægð frá starfsstöðvum, á sama
tíma og landverðir þurfa að vera með fasta viðveru á ákveðnum stöðum. Aðstaða fyrir landverði
er víðast hvar í góðu lagi en brýn þörf er á tafarlausum úrbótum í húsnæðismálum í Nýjadal. Á
gestastofunni er sóknarfæri sem felst í eflingu samstarfs við Umhverfisstofnun sem annast eftirlit
með náttúruperlunum í nágrenni gestastofunnar. Slíkt samstarf kæmi öllum til góða, einkum
náttúrunni á umræddum stöðum. Eftirfarandi umbætur eru því fyrirhugaðar á árinu 2019.
Markmið ársins 2019
Nýidalur:

Bætt við landverði og bifreið 15. júlí - 15. ágúst.
Úrbætur í húsnæðismálum í samráði við FÍ.
Endurnýjun á eignarbifreið.

Hrauneyjar: Stefnt að þriggja manna teymi landvarða VJÞ og UST á starfsstöðinni frá opnun
Sprengisandsvegar og út ágústmánuð.
Eldgjá:

Bætt við bifreið í júlí og ágúst.

Lakagígar: Bætt við bifreið í júlí og ágúst og tíminn sem landverðir eru tveir í einu lengdur til
ágústloka.
Skaftárstofa: Samstarf við UST eflt og landvarsla í nágrenni Kirkjubæjarklausturs og
upplýsingagjöf á Skaftárstofu unnið í sameiningu af landvarðateymi stofnananna, á
sama hátt og gert hefur verið í Hrauneyjum.

Máni, á Tungnaáröræfum
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