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Inngangur
Í þessari ársskýrslu vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs er fjallað um starfsemi á vestursvæðinu á
árinu 2019, 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. Í lok
árs voru skipuð ný svæðisráð fyrir þjóðgarðinn og viljum við færa fráfarandi fulltrúum okkar kærar
þakkir fyrir vel unnin störf í þágu vestursvæðis.

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
að þessu sinni varð þó nokkur aukning milli ára. Starfskraftar landvarða nýttust einnig betur á
Laka- og Eldgjársvæðinu þegar bætt var við bílum. Það auðveldaði landvörðum að sinna fleiri
verkefnum og hægt var að lengja það tímabil að deginum sem landvörður var til taks. Styrkur
svæðisins er, sem fyrr, landverðirnir okkar, harðduglegur hópur sem býr orðið yfir dýrmætri
reynslu og er vakinn og sofinn yfir velferð þjóðgarðsins og nærsvæða hans.
Í vetrarbyrjun opnuðum við nýjan fræðslustíg/jarðfræðileik á Kirkjubæjarklaustri. Stígurinn liggur
milli Skaftárstofu (gestastofunnar) og sundlaugarinnar, er skemmtileg gönguleið og býður upp á
ýmsan fróðleik í formi leikja og verkefna.
Á árinu náðist einnig sá áfangi að nú eru orðnar þrjár 100% heilsársstöður á vestursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs

Minnisspil á fræðslustígnum
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Svæðisráð
Umhverfis- og auðlindaráðherra skipar svæðisráð til fjögurra ára í senn og var þetta lokaár sitjandi
svæðisráðs. 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. Ný skipunarbréf munu berast um áramót og því verða
breytingar á svæðisráði í upphafi komandi árs.
Svæðisráð er skipað á eftirfarandi hátt í lok árs:
Heiða Guðný Ásgeirsdóttir, formaður, tilnefnd af Skaftárhreppi,
Sandra Brá Jóhannsdóttir, varafulltrúi.
Erlingur 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 átta 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 var nýttur af
landvörðum á Eldgjársvæðinu júní-september og var auk þess lánaður til Umhverfisstofnunar 15.
maí – 10. júní og aftur frá 30. september til áramóta til landvörslu í Fjaðrárgljúfri og á öðrum
friðlýstum svæðum í Skaftárhreppi. Sá þriðji sem er á 38” dekkjum var að vanda lánaður í
íshellaeftirlit á suðursvæði veturinn 2018-2019 og sinnti svo landvörsluverkefnum í Laka í sumar.
Hann er orðinn mjög lúinn og verður ekki lánaður aftur í íshellaeftirlitið. Til stóð að endurnýja
hann á þessu ári en til þess fékkst ekki fjármagn.
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Starfsmenn
Heilsársstarfsmenn
Á vestursvæði VJÞ eru nú þrjár heilsársstöður. Þetta eru staða þjóðgarðsvarðar og
aðstoðarmanns hans og í ár var í fyrsta skipti starfsmaður allt árið á gestastofunni, í 62,5% starfi
fram á vor en hækkaði þá í 100% til áramóta
Þessar stöður skipa: Fanney Ásgeirsdóttir, þjóðgarðsvörður, Jóna Björk Jónsdóttir,
aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar og fyrri hluta árs var Solfrid Myhre, landvörður á gestastofu en
Erla Þórey Ólafsdóttir tók við því starfi í sumar.

Sumarstarfsmenn
Alls störfuðu 15 sumarstarfsmenn á vestursvæði sumarið 2019 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. Á tímabilinu 15. júlí – 15.
ágúst bættust við tveir landverðir, annar í Hrauneyjum og hinn í Nýjadal. 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 með haustinu.
Sumarstarfsmenn á vestursvæði VJÞ 2019
Starfsmaður

Tímabil

Starfsstöðvar

Anna Þorsteinsdóttir

11.6. – 31.8.

Laki / Nýidalur

Ari Eggertsson

15.6. – 15.9.

Hrauneyjar/Tungnaáröræfi

Auður Lilja Arnþórsdóttir

29.6. – 31.8.

Skaftárstofa

Benedikt Traustason

15.6. -21.8.

Skaftárstofa / Laki / Hrauneyjar

Guðbjörg Runólfsdóttir

6.6. – 22.9.

Eldgjá / Laki / Skaftárstofa

Gunnar Njálsson

22.6. – 15.9.

Nýidalur

Hanna Valdís Jóhannsdóttir

11.6. – 30.9.

Eldgjá / Nýidalur

Helga Sóley Vilhjálmsdóttir

23.7. – 2.8.

Skaftárstofa

Heiðrún Svala Aronsdóttir

18.6. – 28.8.

Eldgjá / Laki

Jón Pétur Einarsson

16.7. – 12.8.

Laki / Skaftárstofa

Kolbrún Þorsteinsdóttir

11.7. – 10.8.

Laki
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Sandra Dögg Einarsdóttir

18.6. – 25.8.

Hrauneyjar/ Tungnaáröræfi / Skaftárstofa

Steinunn Stefánsdóttir

13.6. – 14.9.

Skaftárstofa / Laki

Þórunn Lilja Arnórsdóttir

18.6. – 25.8.

Eldgjá / Skaftárstofa

Þorgerður Ólafsdóttir

24.6. – 31.8.

Skaftárstofa / Eldgjá / Laki / Nýidalur

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.
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 vestursvæði í sumar.
Hópurinn sem var í Laka vann áfram að lagfæringum á stígnum upp á Laka að vestan, en hann var
undir miklu álagi í sumar þar sem allri umferð á Laka var beint á hann. Einnig fékkst hópurinn við
að móta nýjan stíg milli bílastæðanna við Tjarnargíg og Stóragíg svo gangandi gestir séu ekki á
veginum. Mosinn sem tekinn var upp við verkið nýttist til viðgerða á hjólförum á sömu slóðum.
Á Skaftártunguafrétti vann hópur að stikun vegarins inn fyrir Langasjó að upphafi gönguleiðarinnar út úr Fögrufjöllum, svo og vegspottans sem liggur að útsýnisstaðnum
austur við Skaftá. Grafnir voru niður staurar fyrir nokkra vegvísa og unnið að endurbótum á
gönguleiðum í Eldgjá og víðar.
Í Nýjadal var unnið að afmörkun vegslóða, eyðingu lúpínu og nokkrum smærri verkefnum.

Sjálfboðaliðar að störfum. Mynd, Guðbjörg Runólfsdóttir
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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 þar er jafnt og þétt verið að auka þjónustu við gesti okkar. Þannig hefur
opnunartími yfir veturinn einskorðast við virka daga en haustið 2019 varð sú jákvæða breyting að
nú er gestastofan opin alla daga vikunnar milli kl. 9 og 15.

Fjöldi gesta
Starfsstöðvar á vestursvæði eru fimm; Skaftárstofa, Eldgjá/Langisjór, Laki, Hrauneyjar og
Nýidalur. Á öllum hálendisstöðvunum eru teljarar sem telja bílaumferð við aðkomuleiðir.
Teljarar sem telja gangandi umferð eru við Laka, Tjarnargíg, í Vonarskarði og í Hálendismiðstöðinni í Hrauneyjum.
Þessar talningar eru á vegum Rögnvaldar Ólafssonar og tölur hér eru fengnar úr hans
niðurstöðum. Svo illa vildi til að bílateljarinn á Sprengisandi og gönguteljarinn við Tjarnargíg
biluðu í sumar og því vantar tölur fyrir þau svæði.

Meðalfjöldi gesta á dag yfir háönn, vika 28 til 32

Umferð við Ströngukvísl yfir háönn

Fjöldi bifreiða yfir háönn, vika 28 til 32
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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 2020.

Skaftárstofa

Opnunartími Skaftárstofu var nokkuð mismunandi eftir árstímum, veturinn 2018-19 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. Þegar gestum
fækkaði með haustinu, styttum við opnunartímann, en héldum okkur við að hafa opið alla daga
vikunnar frá 9 til 15.
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 í skammdeginu fækkar þeim mikið. 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, Álftaversgíga og Fjaðrárgljúfur sem er orðið gríðarlega fjölsóttur ferðamannastaður.
Hún er líka hentugur upphafsstaður vinsællar gönguleiðar um nágrenni Kirkjubæjarklausturs.
Upplýsingagjöf þar er því ekki síður um þessa staði en þjóðgarðinn.
Síðastliðið vor var skrifað undir langþráðan samstarfsamning milli Umhverfisstofnunar og
Vatnajökulsþjóðgarðs. Hann felur í sér aukið samstarf landvarða þessara stofnana á láglendi
Skaftárhrepps. Þeir starfa nú í teymi sem annast upplýsingagjöf á Skaftárstofu, landvörslu í
Fjaðrárgljúfri og eftirlit með Kirkjugólfinu, Dverghömrum og Álftaversgígum. Þannig verður
upplýsingagjöf til gesta betri, starf landvarða fjölbreyttara og skemmtilegra og umsjón svæðanna
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í fastari skorðum. Þetta samstarf leiddi meðal annars til þess að landverðir buðu í fyrsta sinn upp
á fræðslugöngur í Fjaðrárgljúfri og við Dverghamra í sumar.
Þeir landverðir starfsstöðvarinnar sem ekki búa á svæðinu halda til á Þverá, þar sem
þjóðgarðurinn leigir íbúðarhús og bragga og fær hluta leigukostnaðar til baka frá
Umhverfisstofnun, sem greiðir fyrir sinn starfsmann.

Hrauneyjar/Tungnaáröræfi
Í Hálendismiðstöðinni í Hrauneyjum rekur þjóðgarðurinn
upplýsingamiðstöð yfir sumartímann í samstarfi við
Umhverfisstofnun. Árið 2019 var hún opin frá júníbyrjun
og
út
október,
þar
af
voru
landverðir
Vatnajökulsþjóðgarðs 14 vikur á starfsstöðinni, frá
miðjum júní fram í miðjan september. 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
Fræðsluskilti í Hrauneyjum
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.
Sumarið 2019 var bætt nokkuð í landvörsluna í Hrauneyjum, frá fyrra ári. Tímabilið var lengt í
báða enda, fyrsti landvörður Umhverfisstofnunar kom á svæðið 27. maí og sá síðasti fór í lok
nóvember þó ekki væri landvarsla þar alla daga í október og nóvember. Fjórar vikur á háönn lagði
Vatnajökulsþjóðgarður til tvo landverði. Samhliða upplýsingagjöfinni var því hægt að hafa
landvörð bæði við Sprengisands- og Sigölduleið á álagstíma, alla daga, á háönninni. Ljóst er að
hér má þó enn gera betur. Sérstaklega er mikilvægt að hafa starfsstöðina betur mannaða fyrr á
vorin, einkum hefur sýnt sig að nauðsynlegt er að manna upplýsingagjöf og þær lokanir, sem
Vegagerðin setur upp, meðan frostið er að fara úr jörð og vegirnir að þorna.
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Tungnaáröræfi hafa talsverða sérstöðu innan þjóðgarðsins af ýmsum ástæðum. Landsvæðið er
mjög gróðurlítið og fáfarið þó aðgengið sé tiltölulega auðvelt. Uppbygging innviða þar hefur verið
í lágmarki, nokkur bílastæði hafa verið afmörkuð og gönguleiðir út frá þeim stikaðar svo sem að
Mána og Rauðhól. Forma þarf skýra sýn á hvernig nálgast skuli uppbyggingu á svæðinu en margir
telja að í slíku umhverfi sé rétt að halda innviðum í lágmarki og láta náttúruna njóta sín sem best
án inngripa mannsins. Straumur ferðamanna er samt gjarnan ófyrirsjáanlegur og nú er til
dæmis talsverður áhugi meðal göngufólks að ganga á 100 hæstu fjöll landsins og í hópi þeirra er
Hamarinn sem þrítugasta hæsta fjallið. Aukist umferð þangað í kjölfarið gæti það kallað á betri
merkingar og leiðbeiningar til nýrra gesta. Þetta er eitt af þeim atriðum sem taka þarf inn í
fyrirhugaða endurskoðun á Stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs.

Ferjukot við Hald. Mynd N.N.

Landverðir á starfsstöðinni halda til í
Ferjukoti við Hald, fjallaskála í eigu
Ásahrepps. Aðstaðan 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 ekki
er hægt að hlaða síma og tetrastöðvar í
húsinu. Það er leyst með því að hlaða
smátæki í bílunum og upplýsingamiðstöðinni
yfir daginn, sem dugar í flestum tilfellum.

Nýidalur
Í Nýjadal, nyrstu starfsstöð vestursvæðis, hófst sumarstarfið 20. 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
akandi og gangandi gesta. Landverðir í Nýjadal gegna einnig sívaxandi öryggishlutverki. Umferð

Saga og víðerni. Fræðsluganga í Nýjadal
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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 eru
landverðir einir um hlutverkið og bílarnir sem þeir hafa til afnota einu farartækin sem eru staðsett
í Nýjadal. Þegar landvörðurinn er einn á hann því í raun illa heimangengt, en svæðið sem honum
er ætlað að hafa eftirlit með er bæði víðfemt og seinlegt yfirferðar. Til að bregðast við þessu og
geta t.d. sinnt eftirliti með gönguleiðum betur, voru nú tveir landverðir og tveir bílar í Nýjadal í
fjórar vikur í sumar.
Húsnæðismál landvarða í Nýjadal hafa verið í ólestri undanfarin ár en vonir stóðu til að úr því
rættist í sumar. Því miður tókst ekki að klára skipulagsmál fyrir svæðið í tíma svo hægt væri að
koma upp nýju húsi fyrir sumarið. Landverðir okkar héldu því til á norðurlofti nýrri skála FÍ þetta
sumarið. Það er okkur því mikið gleðiefni að í lok árs er deiliskipulag fyrir Nýjadal í auglýsingarferli
og verið að ganga frá leigusamningi við Ferðafélag Íslands um nýtt hús sem ætti að geta farið til
fjalla um leið og vegir opnast næsta vor.

Eldgjá og Langisjór
Landverðir á Eldgjársvæðinu mættu þann 11. júní, en þann dag var vegurinn opnaður inn í Eldgjá
eftir lagfæringar. Aðrir vegir opnuðust í framhaldinu, mun fyrr en í meðalári og starfsstöðin var
opin út september. Þar sem veðráttan var óvenju þurr og blíð voru allar ár með minnsta móti
fram á haust. Umferð gesta gekk því venju fremur vel og minna var um festur og bílavandræði en
oft áður. Það helgast kannski líka af því að þetta árið var aukið við vegalandvörslu
við Ströngukvíslina. Þar var nú landvörður að minnsta kosti fram að hádegi alla daga og lengur ef
aðstæður voru erfiðar. Landverðirnir buðu gesti velkomna í þjóðgarðinn, veittu upplýsingar um
svæðið og ræddu um ábyrga ferðahegðun, til að mynda hvort viðkomandi viti hvernig eigi að haga
sér þegar keyrt er yfir ár, hvort farartækin séu nógu öflug fyrir dagsformið á ám og lækjum og
hvort þeim sem koma á minni bílaleigubílum sé yfirhöfuð heimilt að ferðast á þeim um F- merkta
vegi. Til þess að hægt væri að standa þessa vakt, en sinna jafnframt eftirliti á öllum leiðum,
viðveru við Langasjó og í Eldgjá var bætt við bíl á starfsstöðina og þar voru því tveir landverðir og
tveir bílar frá miðjum júní og til ágústloka. Í september var einn landvörður á svæðinu og æskilegt
hefði verið að geta mannað svæðið fram eftir október því umferð var töluverð. Í Eldgjá á að vera
föst viðvera landvarðar og þar fara fræðslugöngur starfstöðvarinnar fram. Aukin viðvera við
Ströngukvísl varð þó til þess að nokkuð dró úr viðveru í Eldgjá, enda þurfa landverðir einnig að
sinna eftirliti og verkefnum víðar um svæðið og helst að geta sinnt Langasjávarsvæðinu að
einhverju marki alla daga. Framtíðarsýnin er því að auka mannafla á starfsstöðinni og geta verið
ÁRSSKÝRSLA 2019 - VESTURSVÆÐI

13

með þrjá starfsmenn þar yfir háönnina. Nokkuð dró úr aðsókn í fræðslugöngur Í Eldgjá í sumar,
enda voru þær tengdar við áætlun Kynnisferða um Fjallabakið, en í sumar voru engar
áætlunarferðir á þessari leið. Því er erfitt að tímasetja hvenær dags sé hentugast að bjóða upp á
fræðslugöngur þar sem komutími hópa er breytilegur og fólki sem ferðast á eigin vegum, langar
vegalengdir, hentar illa að þurfa að mæta á ákveðnum tíma dags. Það er því mikilvægt að
landvörður sé til staðar í Eldgjá einkum fyrri hluta dags, til að miðla upplýsingum um svæðið.

Vegalandvarsla við Ströngukvísl. Mynd, Þórunn Lilja Arnórsdóttir

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. Húsið hefur hentað okkur vel til
þessa, en í ljósi þess að nauðsynlegt er að fjölga landvörðum hluta úr sumri er plássið orðið of
lítið og leita þarf leiða til að auka það.
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Lakagígar

Anna, Fanney og Steinunn á planinu við Tjarnargíg. Mynd, N.N.

Starfið á Lakagígasvæðinu var með hefðbundnum hætti í sumar. Landverðir voru mættir fyrir
miðjan júní og stóðu vaktina til 14. 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. 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. Starfstöðin var mönnuð tveimur
landvörðum í senn í sumar og höfðu þeir sitt hvorn bílinn til afnota, til að tími þeirra nýttist sem
best. Þeir gátu þá hafið vakt á misjöfnum tíma og lengt þannig viðverutíma og einnig varð umsjá
með tjaldsvæðinu í Blágiljum auðveldari.
Í vor kom í ljós að göngustígurinn upp á Laka að sunnan/austan hafði ekki þolað þennan
óvenjulega mildan vetur og var allur grafinn og stórskemmdur. Ekki var um annað að ræða en að
loka honum fyrir umferð í sumar til að gróður og jarðminjar við stíginn yrðu ekki fyrir varanlegum
skaða og var því allri umferð göngumanna beint upp og niður fjallið að vestan. Búið er að sækja
um styrk til að endurgera stíginn og vonandi verður hægt að hefjast handa við það næsta sumar.
ÁRSSKÝRSLA 2019 - VESTURSVÆÐI

15

Fjöldi þeirra gesta sem sóttu Laka heim var örlítið minni en síðastliðin ár.

Meðalfjöldi bifreiða í Laka yfir háönn annars vegar og að hausti hins vegar frá 2012 til 2019

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.

Starfsmannahús þjóðgarðsins 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.
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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 kl.12:00 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.
Eldgjá
Hvernig stækkar Ísland? Klukkan 12:00 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.
Hólaskjól
Eldur og vatn. Markmiðið var að einnig yrðu fræðslugöngur frá tjaldsvæðinu í Hólaskjóli klukkan
9:30 á sunnudögum en það tókst ekki.
Nýidalur
Saga og 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.
Skaftárstofa
Í sumar var í fyrsta skipti einnig boðið upp á fræðslugöngur á láglendi Skaftárhrepps á
fræðslutímabilinu. Landvarðateymi UST og VJÞ, á Skaftárstofu, leiddi fræðslugöngur í
Fjaðrárgljúfri og við Dverghamra samkvæmt eftirfarandi skipulagi.
Fjaðrárgljúfur: Móberg, mosi og maðurinn: Laugardaga og miðvikudaga kl.12:00 frá efra bílastæði
við Fjaðrárgljúfur.
Dverghamrar: Stuðlaberg og þjóðsögur: Alla sunnudaga kl. 12:00. Lagt af stað frá bílastæði.
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 voru farnar fræðslugöngur á
sama tíma og áætlunarrútan rann í hlaðið og stór hluti farþega nýtti sér það gjarnan. Nú í sumar
voru engar áætlunarferðir á þessum stöðum. Þetta hefur mikil áhrif á fjölda þeirra sem fóru í
fræðslugöngur.
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Taflan sýnir fjölda þátttakanda í fræðslugöngum á hverri starfsstöð á fjögurra ára tímabili.

Skólinn og Skaftárstofa
Á Degi íslenskrar náttúru var nemendum grunnskólans boðið í
heimsókn. Þar leystu þau ýmis náttúrutengd verkefni og áttu
skemmtilegan dag.
Yngstu nemendurnir heimsóttu líka skrifstofuna okkar, fengu
kynningu á starfinu og spreyttu sig meðal annars á að hanna
skilti sem þeim fannst þurfa að vera í þjóðgarðinum �
Nokkur skilit sem nemendur Kirkjubæjarskóla teiknuðu
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Önnur upplýsingamiðlun
Gefinn var út nýr og endurbættur gönguleiðabæklingur yfir suðurhluta vestursvæðis, Lakagíga,
Langasjávar- og Eldgjársvæðið. Ekki var þörf á mikilli endurnýjun skilta á árinu.

Fræðslustígur á Kirkjubæjarklaustri
Þann 8. nóvember, á Uppskeru- og þakkarhátíð
Skaftárhrepps, opnaði Vatnajökulsþjóðgarður
nýjan fræðslustíg á Kirkjubæjarklaustri. Stígurinn
er í raun jarðfræðileikur sem tengir þátttakendur
við jarðfræðileg fyrirbæri í nágrenni hans,
Lakagíga, Eldgjá og Lómagnúp og fjallar um áhrif
heita reitsins og jökulhlaupa, svo eitthvað sé
nefnt. Nemendur Kirkjubæjarskóla, starfsfólk
skólans og áhugasamir foreldrar mættu galvaskir
til leiks, opnuðu stíginn og úr varð skemmtileg
samverustund. Færum við þeim bestu þakkir og
sömuleiðis Skúla Jónssyni fyrir sína vinnu en
hann smíðaði leikmuni fyrir stíginn af sinni
alkunnu snilld. Bær hf. lagði til hellur í spilið á
Lakagígastöðinni og hönnun og uppsetning
stígsins var styrkt af Vinum Vatnajökuls og SASS.

Á fræðslustígnum

Stígurinn er frábær viðbót við aðra fræðslu á
svæðinu og er í stöðugri notkun, enda þægileg
gönguleið og skemmtileg afþreying í leiðinni.

Tónleikar í Tjarnargíg
Skemmtilegur menningarviðburður átti sér stað í Tjarnargíg, þegar sópransöngkonan Anna
Jónsdóttir og Sophie Schoonjans, hörpuleikari fluttu þar íslensk þjóðlög. Tónleikarnir voru fyrsti
hluti tónleikaferðar þeirra sem nefndist Uppi og niðri og þar í miðju – úr alfaraleið. Veðrið lék við
flytjendur og ríflega 30 tónleikagesti og hljómburðurinn í Tjarnargíg reyndist vera eins og í fínustu
tónleikahöll.
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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 13 vikur, frá 15. júní til 15. sept. og í fjórar vikur voru tveir landverðir á okkar
vegum í teyminu. Samstarfið gengur vel og svæðin og gestir okkar njóta góðs af.
Vorið 2019 var svo skrifað undir samskonar langþráðan samstarfsamning milli stofnananna um
starfið á láglendi Skaftárhrepps. Hann felur í sér upplýsingagjöf á Skaftárstofu, landvörslu
í Fjaðrárgljúfri og eftirlit með Kirkjugólfinu, Dverghömrum og Álftaversgígum. Þannig verður
upplýsingagjöf til gesta betri, starf landvarða fjölbreyttara og skemmtilegra og umsjón svæðanna
í fastari skorðum. Þetta samstarf leiddi meðal annars til þess að landverðir buðu í fyrsta sinn upp
á fræðslugöngur í Fjaðrárgljúfri og við Dverghamra í sumar.

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. Á árinu sóttu stofnanirnar
saman um styrk til Vina Vatnajökuls til að vinna jarðvegssýni af bökkum Eldvatns við Ása. Við
brúarframkvæmdirnar þar kom í ljós mjög gott öskulagasnið sem vert er að varðveita og sýna.
Styrkurinn fékkst og sýnið er að verða tilbúið til uppsetningar. Hugmyndin er að sýnið verði hluti
sýningar á gestastofu Kötlu jarðvangs á Þorvaldseyri næstu árin og flytjist svo yfir til VJÞ þegar
nýja gestastofan við Kirkjubæjarklaustur verður tilbúin.
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 og aðstoðarmaður sóttu
námskeið um uppbyggingu og viðhald
göngustíga í náttúrunni í Hveragerði, í
apríl, sem hluta af verkefninu og við
sóttum einnig ráðstefnu í Bergen í mars
þar sem m.a. var fjallað um heildstætt
skipulag, samstarf og sameiginlega sýn á
uppbyggingu á ferðamannastöðum og
fræðslu og stýringu ferðamanna sem tæki
til náttúruverndar.
Það hefur verið ákaflega lærdómsríkt að
taka þátt í vinnu og spjalli með þessum hóp
og mikill vilji á báða bóga til að finna leiðir
til að halda áfram að vinna saman nú þegar
verkefninu er formlega lokið.
Göngustígakönnun í nágrenni Bergen, Stoltzekleiven

Sóleyjarverkefnið
Sóleyjarverkefnið er skipulagt af Líffræðistofnun Háskóla Íslands og er þar fylgst með áhrifum
loftslagsbreytinga á blómgunartíma og fræþroska nokkurra háplöntutegunda. Þetta er
langtímarannsókn og fer fram víða um land, oft í samstarfi við starfsmenn friðlýstra svæða og/eða
náttúrustofur. Á vestursvæði þjóðgarðsins er fylgst með blómgunartíma og fræþroska hjá
lambagrasi og músareyra á skerjum vestan við Landnorðurgil og hjá ljósbera vestan við Hnútu.
Því miður verður þetta verkefni oft útundan hjá landvörðum og því var prófað að láta
aðstoðarmann þjóðgarðsvarðar sjá um skráninguna sumarið 2019. Er skemmst frá því að segja
að það gekk ekki nógu vel.
Nokkrir annmarkar eru á Sóleyjarverkefninu sem þarf að ræða við framkvæmdaraðila. Meðal
annars er lambagrasið oft langt komið með blómþroska þegar vegurinn opnar á sumrin og erfitt
getur verið að finna nógu mörg blómstrandi músareyru á svæðinu. Þægilegast er að eiga við
ljósbera sem er nokkuð aðgengilegur og í byrjun blómgunar þegar svæðið opnar.
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Umsóknir og styrkir
Eins og áður hefur komið fram fengum við styrk á árinu til gerðar öskulagasýnis í samstarfi við
Kötlu jarðvang. Einnig fékkst styrkur gegnum landsáætlun um uppbyggingu innviða til að smíða
og setja upp þrjú þurrsalerni við Vonarskarð og innan við Langasjó og er undirbúningur hafinn.
Sótt var um styrk til Landsáætlunar um uppbyggingu innviða til að gera við göngustíginn á Laka
en úthlutunar er ekki að vænta fyrr en á árinu 2020.

Leyfisveitingar vegna rannsókna, kvikmyndatöku o.fl.
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.

Rannsóknaleyfi
Eftirfarandi aðilar fengu leyfi til rannsókna á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs árið 2019.
Rannsóknaraðili
Robert White og Bryndís
Brandsdóttir
Collin Oborn

Freysteinn Sigmundsson
Ingibjörg Jónsdóttir og
Esther Hlíðar Jensen

Verkefni
Microseismicity beneath
Vatnajökull and Askja
Geochemical insights into
post-glacial volcanism in
Iceland's Eastern Volcanic
Zone: the Tungnaárhraun lava
flows
Rannsóknir á
jarðskorpuhreyfingum innan
Vatnajökulsþjóðgarðs.
Þrívíddarlíkan af öskju
Öræfajökuls og flóðasvæðum
við Skaftá

Staður og tími
Nýidalur - Vonarskarð
15.-20. júlí
Tungnaáröræfi
22.-31. júlí

Vonarskarð
Í ágúst.
Við Sveinstind og á Skælingum
Sumar 2019
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Leyfi til kvikmyndatöku
Myndatökuaðili
Alexander Frank
Andreas Kieling
Jade Occhipinti
Thomas Wood
Andrey Zuev
Andrey Zuev
Marcio Jose Marcelino
Dirk Schroeder
Dirk Schroeder

Verkefni
Video documentation
Film Project: Nature and
Landscape Documentation
Gala Magazine / AW2019
Fashion Special Portfolio
Short film making
Video documentation
Video documentation
Photography and footages
for YouTube Channel
Video documentation
Video documentation

Staður og tími
Langisjór/Eldgjá 25. - 26. júní
Laki 22. júní - 13. júlí

Verkefni
Uppi og niðri og þar í miðju –
úr alfaraleið

Staður og tími
Tjarnargígur 11. júlí

Eldgjá og Langisjór 1. - 7. júlí
Langisjór 1.-2. ágúst
Laki 1. ágúst
Eldgjá og Langisjór 2. - 6. ág.
Eldgjá og Langisjór 21. ágúst
Lakagígar 13. september
Eldgjá 14. september

Leyfi til tónleikahalds
Ábyrgðaraðili
Anna Jónsdóttir

Tónleikar í Tjarnargíg
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Mat á starfi ársins 2019 og umbótaáætlun fyrir 2020
Eftirfarandi markmið voru sett fyrir árið 2019
Markmið fyrir árið 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.
• 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.

Staða í lok árs 2019
Náðist
Náðist ekki en verður klárt næsta vor
Náðist ekki en búið að samþykkja fyrir
2020.
Náðist að hluta. Þriggja manna teymi
í mánuð á háönn.

Náðist
Náðist
Náðist

Náðist

Heilt yfir erum við ánægð með starfið á árinu. 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 hefur strandað 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. Þetta færðist í heldur betra horf
á árinu með auknum mannafla eftir niðurskurð undanfarinna ára. Aðstaða fyrir landverði er víðast
hvar í góðu lagi en brýn þörf er á tafarlausum úrbótum í húsnæðismálum í Nýjadal. Afar jákvætt
er að skipulagt samstarf við Umhverfisstofnun varð að veruleika á láglendi Skaftárhrepps.
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Teymisvinnan sem nú fer fram á gestastofunni kemur öllum til góða, starfsmönnum, gestum og
ekki síst náttúru svæðisins.
Markmið fyrir árið 2020
Nýidalur:

Úrbætur í húsnæðismálum í samráði við FÍ.
Endurnýjun á eignarbifreið.
Koma upp þurrsalerni/kamri við Svarthöfða/Kolufell við upphaf gönguleiðar um
Vonarskarð.

Hrauneyjar: Stefnt að þriggja manna teymi landvarða VJÞ og UST á starfsstöðinni frá opnun
Sprengisandsvegar og út ágústmánuð.
Stefnt að lengra viðverutímabili landvarða, á starfsstöðinni, í allt að 7 mánuði á árinu.
Vinna í merkingum og afmörkun göngu- og akstursleiða, norður frá Jökulheimum, inn
að Hamrinum.
Eldgjá/Langisjór: Vinna að úrbótum í húsnæðismálum á Eldgjársvæðinu. Stefnt á að geta fjölgað
landvörðum í þrjá á háönn sumarið 2021.
Koma upp þurrsalerni/kamri norðan við Langasjó við upphaf gönguleiðar út úr
Fögrufjöllum.
Lakagígar: Lagfæring á göngustíg upp á Laka að sunnan/austan.
Kirkjubæjarklaustur: Útgáfa á nýju gönguleiðakorti yfir norðurhluta vestursvæðis, þ.e.
Tungnaáröræfi og Tungnafellsjökul og umhverfi hans.
Vinna með SafeTravel, í öryggismálum, á gönguleiðinni Askja-Hólaskjól.
Endurskoðun Stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir vestursvæði – unnið með
svæðisráði.

Á Skælingum
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