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Inngangur
Í þessari ársskýrslu vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs er fjallað um starfsemi á vestursvæðinu á
árinu 2020, farið yfir starfsstöðvar, mannafla og helstu verkefni. Einnig er leitast við að leggja mat
á starfið á liðnu ári og sett fram umbótaáætlun í kjölfarið.

Fanney Ásgeirsdóttir
Þjóðgarðsvörður á vestursvæði

Mynd 1. Á Skaftártunguafrétti, horft af Breiðbak, yfir Langasjó og Útfallið. Mynd,Fanney Ásgeirsdóttir
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Samantekt
Í heildina gekk starfsárið vel á vestursvæðinu. Í júní náðist sá langþráði áfangi að tekin var fyrsta
skóflustungan að nýrri gestastofu við Sönghól, í nágrenni Kirkjubæjarklausturs. Mikið var um
dýrðir í tilefni dagsins og fjöldi góðra gesta mætti til að samfagna okkur. Í framhaldinu voru svo
fyrstu áfangar verksins boðnir út og í árslok er jarðvinnan langt komin.
Mikil óvissa ríkti í upphafi sumars vegna COVID-19 og ýmissa ferðatakmarkana. Strax og hálendið
opnaði kom þó í ljós að Íslendingar voru duglegir að ferðast um landið sitt, þegar utanlandsferðirnar voru ekki í boði. Sumarið einkenndist því af fjölda innlendra gesta sem margir hverjir
voru að heimsækja svæðin í fyrsta skipti, eða í fyrsta skipti í mörg ár. Þeir áttu það langflestir
sameiginlegt að nýta sér vel þá þjónustu sem í boði var, fjölmenntu í fræðslugöngur og nýttu sér
upplýsingagjöf landvarða. Í júlí fjölgaði erlendum gestum jafnt og þétt en í kjölfar nýrrar covid
bylgju í ágúst fækkaði þeim fljótt aftur. Þegar Íslendingar höfðu lokið sumarfríum sínum varð því
fámennt á svæðinu. Í kjölfarið var opnunartími styttur á Skaftárstofu og í nóvember og desember
var þar aðeins opið einu sinni í viku. Sú opnun var aðallega til þess að gefa heimafólki tækifæri á
að versla jólagjafir, enda margir sem völdu að versla sem mest heima fyrir í ótryggu ástandi. Í
desember setti Vatnajökulsþjóðgarður svo af stað nýtt verkefni á Kirkjubæjarklaustri, í samstarfi
við Skógræktina. Verkefnið felst í gerð ævintýraskógar, í þjóðskóginum á Kirkjubæjarklaustri og
er hugsað sem lifandi samfélagsverkefni, sem byggir á útivist og náttúruupplifun, leik og sköpun.

Mynd 2. Grýla við Systrafoss. Mynd, Fanney Gunnarsdóttir
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Svæðisráð
Umhverfis- og auðlindaráðherra skipar svæðisráð til fjögurra ára í senn og tók nýtt svæðisráð til
starfa snemma árs. 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.
Svæðisráð er skipað á eftirfarandi hátt:
Ásta Berghildur Ólafsdóttir, formaður, tilnefnd af Ásahreppi,
Guðmundur Gíslason, varafulltrúi.
Árni Pétur Hilmarsson , varaformaður, tilnefndur af Þingeyjarsveit,
Jóna Björg Hlöðversdóttir, varafulltrúi.
Sandra Brá Jóhannsdóttir, tilnefnd af Skaftárhreppi,
Bjarki Guðnason, varafulltrúi.
Sveinn Hreiðar Jensson, tilnefndur af Ferðamálasamtökum Suðurlands,
Rannveig Ólafsdóttir, varafulltrúi.
Karl Ingólfsson, tilnefndur af Samtökum útivistarfélaga,
Haukur Eggertsson, varafulltrúi.
Ingibjörg Eiríksdóttir, tilnefnd af umhverfisverndarsamtökum,
Örn Þór Halldórsson, varafulltrúi
Svæðisráð fundaði fjórtán sinnum á árinu. Fundargerðir eru aðgengilegar á heimasíðu
þjóðgarðsins, https://www.vatnajokulsthjodgardur.is/is/um-thjodgardinn/stjorn-ogsvaedarad/svaedisrad-v-fundargerdir
Þjóðgarðsvörður og aðstoðarmaður hans sitja fundi svæðisráðs.
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Mannvirki á vestursvæði

Mynd 3. Viðveruhús við Ströngukvísl. Mynd, Þórunn Lilja Arnórsdóttir
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Mynd 4. Mannvirki við suðvesturenda Langasjávar. Mynd, Fanney Ásgeirsdóttir

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
Fjórir eignarbílar eru á vestursvæði, allir af gerðinni Toyota Hilux með lokuðum palli. Einn þeirra
er að mestu nýttur af þjóðgarðsverði og aðstoðarmanni hans og er í notkun á svæðinu árið um
kring. Annar var nýttur af landvörðum í Hrauneyjum júní-september og var auk þess lánaður til
Umhverfisstofnunar janúar-apríl og aftur frá 30. september til áramóta til landvörslu í
Fjaðrárgljúfri og á öðrum friðlýstum svæðum í Skaftárhreppi. Sá þriðji, sem er gamall bíll á 38”
dekkjum, var notaður í landvörslu í Laka í sumar en er ekki á númerum utan þess tíma. Í vor var
svo keyptur nýlegur bíll, 35“ breyttur. Hann nýttist í landvörslu á Sprengisandi í sumar og var svo
lánaður á suðursvæðið að sumarúthaldi loknu.

Starfsmenn
• Heilsársstarfsmenn
Á vestursvæði VJÞ eru nú þrjár heilsársstöður, staða þjóðgarðsvarðar og aðstoðarmanns hans og
yfirlandvarðar á Skaftárstofu.
Þessar stöður skipa: Fanney Ásgeirsdóttir, þjóðgarðsvörður, Jóna Björk Jónsdóttir,
aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar og Erla Þórey Ólafsdóttir yfirlandvörður.
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• Sumarstarfsmenn
Alls voru ráðnir 16 sumarstarfsmenn sumarið 2020 við landvörslu og upplýsingagjöf. Yfir
annasömustu mánuðina voru tveir landverðir á vakt í Skaftárstofu, einn í Hrauneyjum, einn í
Nýjadal, tveir á Eldgjársvæðinu og tveir við Lakagíga. Frá miðjum júlí fram í miðjan 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 er
mismunandi, eins og hér sést, enda dregur úr mönnun á stöðvunum með haustinu.
Sumarstarfsmenn á vestursvæði VJÞ 2020
Starfsmaður

Tímabil

Starfsstöðvar

Angela Margerita Jauch

20.6.-4.9.

Eldgjá/Hrauneyjar

Anna Þorsteinsdóttir

15.6. – 13.9.

Laki / Nýidalur/Eldgjá

Ari Eggertsson

1.6. – 15.9.

Hrauneyjar/Tungnaáröræfi

Auður Lilja Arnþórsdóttir

1.7. – 31.8.

Nýidalur/Eldgjá

Álfur Birkir Bjarnason

15.6. – 31.8.

Skaftárstofa/Laki

Benedikt Traustason

15.6. -15.9.

Skaftárstofa / Laki /Eldgjá

Bjargey Ólafsdóttir

2.8. – 12.8.

Hrauneyjar

Eggert Arason

20.7. – 28.8.

Laki/Skaftárstofa/Eldgjá

Guðbjörg Runólfsdóttir

15.6. – 15.8.

Eldgjá

Gunnar Njálsson

20.6. – 15.9.

Nýidalur

Katrín Pálmadóttir

15.6. – 25.7.

Laki

Sandra Dögg Einarsdóttir

15.6. – 15.8.

Hrauneyjar/Tungnaáröræfi

Steinunn Stefánsdóttir

1.7. – 18.9.

Laki/Hrauneyjar/Skaftárstofa/Eldgjá

Una Margrét Árnadóttir

15.6. – 7.9.

Skaftárstofa

Þorvarður Hreinn Brynjólfsson

10.7. – 15.8.

Skaftárstofa/Laki

Þórunn Lilja Arnórsdóttir

15.6. – 21.8.

Eldgjá

Eins og sést á töflunni er lagt upp með að sem flestir landverðir kynnist fleiri en einu svæði, læri
hver af öðrum og þannig verði til staðar sameiginleg þekking í hópnum.
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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
Vegna mikillar óvissu í upphafi árs, bæði hvað varðaði rekstrarafkomu þjóðgarðsins og möguleika
á ferðalögum milli landa, var tekin sú ákvörðun að gera ekki ráð fyrir sjálfboðaliðahópum til starfa
sumarið 2020.

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. Hún er opin alla daga, en opnunartíminn er breytilegur eftir árstíma. Áætlað
var að Skaftárstofa yrði opin frá 9 til 3 alla daga vikunnar og frá 9 til 5 frá 19. júní til 14. september.
Vegna COVID-19 var hinsvegar lokað frá 21. mars til 20. maí og frá 5. nóvember og fram að jólum
var aðeins opið á föstudögum frá 10 til 3. Starfsfólk gestastofunnar telur fjölda heimsókna og
þannig sjást breytingar í aðsókn en að sjálfsögðu hafði COVID-19 mikil áhrif á fjölda gesta árið
2020.

Mynd 5. Fjöldi gesta í Skaftárstofu 2018, 2019 og 2020, skipt upp eftir mánuðum.
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Fjöldi gesta
Starfsstöðvar á vestursvæði eru fimm; Skaftárstofa, Eldgjá/Langisjór, Lakagígar, Hrauneyjar og
Nýidalur. Á öllum hálendisstöðvunum eru teljarar sem telja bílaumferð við aðkomuleiðir.
Teljarar sem telja gangandi umferð eru við Laka, Tjarnargíg, við gönguleiðir í Vonarskarð og í
Hálendismiðstöðinni í Hrauneyjum. Þessar talningar eru á vegum Rögnvaldar Ólafssonar og
tölur hér eru fengnar úr hans niðurstöðum.

Mynd 6. Meðalfjöldi gesta á dag yfir háönn, vika 28 til 32

Mynd 7. Fjöldi bifreiða við Ströngukvísl yfir
háönn, vika 28 til 32.

Mynd 8. Fjöldi bifreiða yfir háönn, vika 28 til 32
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Skaftárstofa
Gestastofa vestursvæðis, Skaftárstofa, er rekin í félagsheimilinu Kirkjuhvoli á Kirkjubæjarklaustri
í samstarfi við Skaftárhrepp, Kirkjubæjarstofu og Kötlu jarðvang. Um bráðabirgðahúsnæði er að
ræða en framkvæmdir við nýja gestastofu, sunnan Skaftár, hófust í sumar.

Mynd 9. Skaftárstofa. Mynd, N.N.

Skaftárstofa fór ekki varhluta af breyttum aðstæðum þetta árið. Í fyrstu bylgju COVID-19 var
upplýsingamiðstöðinni lokað frá 21. mars -20. maí vegna hertra sóttvarnaráðstafana. Þá tókum
við upp þráðinn á nýjan leik og opið var alla daga fram til 5. nóvember, eftir það var aðeins opið
á föstudögum frá 10 til 3 fram að jólum enda sóttvarnir aftur hertar og mjög fáir gestir á ferð.
Yfirlandvörður Skaftárstofu nýtti tímann í önnur verkefni og hefur m.a. starfað með
fræðslufulltrúa þjóðgarðsins undanfarna mánuði.
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 er því ekki síður um þessa staði en þjóðgarðinn sjálfan.
Yfir sumarið starfar þar þriggja manna teymi, tveir landverðir frá Vatnajökulsþjóðgarði og einn frá
Umhverfisstofnun. Teymið 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 í fastari skorðum.
Þeir landverðir starfsstöðvarinnar sem ekki búa á svæðinu eða hafa aðgang að húsnæði þar, héldu
til í leiguhúsnæði á Prestsbakka þetta sumarið.
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Hrauneyjar/Tungnaáröræfi
Í Hálendismiðstöðinni í Hrauneyjum rekur þjóðgarðurinn upplýsingamiðstöð yfir sumartímann í
samstarfi við Umhverfisstofnun. Árið 2020 var hún opin frá júníbyrjun og fram eftir 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, nema í ágúst þegar önnur bylgja COVID-19 reið yfir. Einnig sinntu landverðirnir
vegalandvörslu og eftirliti á Dómadals- og Sprengisandsleið og Tungnaáröræfum.
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 og stóð fram í september.
Þrátt fyrir færri erlenda ferðamenn var talsverður straumur fólks um Sprengisand. Eins og
síðastliðið ár voru tveir landverðir með tvo bíla, í Nýjadal, í rúmar þrjár vikur. Á þeim tíma var
mikið verk unnið í uppsetningu nýrra bílastæða og lagfæringu annarra eldri. Verkið setur fallegan
heildarsvip á staði þar sem áhugavert er að staldra við í nágrenni Nýjadals og dregur úr
utanvegaakstri. Hálendisgæsla Landsbjargar hafði bækistöð í Nýjadal í tvær vikur í sumar, utan
þess tíma voru landverðir einir um öryggishlutverkið og bílarnir sem þeir hafa til afnota einu
farartækin sem staðsett voru í Nýjadal.

Ekki náðist að fá tilskilin leyfi fyrir
væntanlegu húsi í Nýjadal fyrir
sumarið. Ferðafélagið bauð okkur
því afnot af litlu húsi sem
skálaverðir hafa búið í undanfarin
sumur. Þar fór afar vel um okkar
fólk í sumar. Í byrjun september
kom svo nýja húsið og það verður
tilbúið til notkunar næsta sumar.
Mynd 10. Nýja húsið í Nýjadal komið á sinn stað. Mynd, Stefán Jökull Jakobsson
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Eldgjá og Langisjór
Landverðir á Eldgjársvæðinu mættu þann 16. júní, í undirbúningsvinnu. Vegurinn inn í Eldgjá
opnaðist um líkt leyti, en aðrir ekki fyrr en undir mánaðamót júní-júlí. Starfsstöðin var opin fram
yfir 20. september, en þá snöggkólnaði svo taka þurfti vatnið af öllum húsum og umferð var orðin
mjög lítil. Sumarstarfið gekk vel, veðrið var gott og yfirleitt lítið í ánum. Óvenju mikið var um
Íslendinga á ferðinni og meiri umferð var um Breiðbak og Faxasund en í venjulegu ári.
Í upphafi sumars var komið fyrir
litlu viðveruhúsi fyrir landvörð
við Ströngukvísl en þar er
landvörður í vegalandvörslu fyrri
hluta dags alla daga. 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
Mynd 11.. Vegalandvarsla við Ströngukvísl. Mynd, Þórunn Lilja Arnórsdóttir
daga. Mat okkar er að í Eldgjá
þurfi að vera föst viðvera landvarðar. Þar staldra gestir gjarnan lengur við og þar fara
fræðslugöngur starfsstöðvarinnar fram. Framtíðarsýnin er því að auka mannafla á starfsstöðinni
og geta verið með þrjá starfsmenn yfir háönnina.
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
Starfið á Lakagígasvæðinu var með hefðbundnum hætti í sumar. Landverðir mættu um miðjan
júní og stóðu vaktina til 14. september. Föst viðvera er við Laka megnið af deginum og í Tjarnargíg
seinni hluta dags. Mikil áhersla er lögð á að ná tali af öllum gestum svæðisins, bjóða þá velkomna,
fræða þá um svæðið og leiðbeina um umgengni. Landverðir hafa einnig umsjón með tjaldsvæðinu
í Blágiljum og nýttu þeir fyrstu dagana, meðan umferð gesta var lítil, til að skrapa, háþrýstiþvo og
mála gangnamannaskálann.

Mynd 12. Í Tjarnargíg. Mynd, Fanney Ásgeirsdóttir

Göngustígurinn upp á Laka að sunnan/austan var enn lokaður í sumar og því allri umferð
göngumanna beint upp og niður fjallið að vestan. Veglegur styrkur fékkst úr Landsáætlun um
uppbyggingu innviða til að endurgera stíginn, en ekki fyrr en á árinu 2021.
Fjöldi þeirra gesta sem sóttu Laka heim var örlítið minni en undanfarin ár og er það einkum
haustið sem hefur þar áhrif. Fjöldi gesta í Laka hefur dregist nokkuð saman síðan sumarið 2016
þegar rúmlega 2300 bifreiðar komu í Laka. Vegna COVID-19 voru Íslendingar mun hærra hlutfall
gesta en venjulega sem var skemmtileg tilbreyting fyrir landverðina. Samhliða því fór aðsóknin
meira eftir veðri en áður, gestkvæmt var þegar veðrið var gott, en færri á ferð í rigningu og þoku.
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Mynd 13. Breyting á fjölda bifreiða við Laka frá 2013 til 2020.

Landverðir á svæðinu halda til í Blágiljum í starfsmannahúsi í eigu þjóðgarðsins. Húsið er bjart og
skemmtileg vistarvera, tvö svefnherbergi, baðherbergi og íverurými (stofa+eldhús). Rafmagn til
ljósa og fjarskipta er framleitt með sólarsellum og vindorku 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. Húsið er hitað með
gashitara.

Mynd 14. Starfsmannahús í Blágiljum. Mynd, N.N

Skrifstofa
Þjóðgarðurinn leigir skrifstofur, 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 á 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
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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. Nú um áramót er
Kirkjubæjarstofa að flytja í húsnæði í heimavistarálmu Kirkjubæjarskóla. Við fylgjum auðvitað
með og því hafa síðustu vikur ársins verið nýttar að hluta í tiltekt, frágang og flutninga.

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 með skiltum, bæklingum og á heimasíðu VJÞ.
Áhersla er einnig lögð á gott samstarf við skóla í nærsamfélaginu enda styrkir það mikilvæg tengsl
við samfélagið og er góð leið til að uppfylla markmið þjóðgarðsins, um fræðslu, verndun,
tengslamyndun og byggðaþróun.

Fræðsludagskrá landvarða á Vestursvæði
Hálendi
Fræðslugöngur: Fræðslutímabil á hálendinu er 12. júlí – 15. ágúst. Þá buðu landverðir upp á
eftirfarandi, reglubundnar fræðslugöngur á starfsstöðvum.
Lakagígar
Fegurð og hörmungar, áhrif Skaftárelda: Alla daga nema miðvikudaga kl.13:00 frá bílastæði við
Laka. Gengið upp á Laka og horft yfir sögusvið Skaftárelda. Gos sem var upphafið að hörmungum
og loftslagsbreytingum en varð að lokum náttúruundur. Gangan tekur um 40 mín.
Farvegur hraunsins: Miðvikudaga kl.13:00 frá bílastæði við Tjarnargíg. Frá logandi hrauni til
mosabreiðunnar. Uppbygging gíganna, leið hraunsins og lífið á hrauninu. 30 mín. ganga.
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Eldgjá
Hvernig stækkar Ísland? Klukkan 13:00
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.

Mynd 115. Úr fræðslugöngu í Eldgjá. Mynd, N.N.

Nýidalur
Saga og víðerni. Alla daga kl.10:00 frá skálum FÍ. Gengið í átt að Nýjadal á útsýnisstað. Rætt um
einstök víðerni svæðisins, mótun þeirra og ferðalög yfir Sprengisand. Gangan tekur um 35 mín.
Gönguhelgar
Í ljósi óvenjulegra aðstæðna í
heiminum gerðum við ráð fyrir
að Íslendingar myndu ferðast
meira innanlands þetta sumar
en áður. Því var ákveðið að
gera tilraun með að bjóða upp
á gönguhelgar á hálendinu,
auk hefðbundinnar fræðsludagskrár. Þar var gert ráð fyrir
að gestir gætu dvalið yfir helgi
í nágrenni starfsstöðvarinnar
og farið í dagsgöngur með
leiðsögn landvarðar bæði
laugardag og sunnudag.
Mynd 16. Vaskur gönguhelgarhópur á leið á Gjátind. Mynd, Lilja Magnúsdóttir.

Þessar gönguferðir voru að sjálfsögðu gestum að kostnaðarlausu, eins og aðrar fræðslugöngur,
en þátttakendur sáu sér sjálfir fyrir viðeigandi gistingu eftir þörfum. Gönguhelgarnar urðu alls sex,
tvær í Laka, tvær á Eldgjársvæðinu og tvær í Nýjadal.
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Skaftárstofa
Af framangreindum ástæðum var sömuleiðis ákveðið að lengja fræðslutímabilið á láglendi
Skaftárhrepps. Byrja 24. júní í stað 12. júlí og bjóða upp á fleiri og fjölbreyttari fræðslugöngur en
áður. Landvarðateymi VJÞ og UST, á Skaftárstofu, leiddi fræðslugöngur samkvæmt eftirfarandi
skipulagi.
Fjaðrárgljúfur: Móberg, mosi og maðurinn: Þriðjudaga og föstudaga kl.13:00 frá bílastæði við
Fjaðrárgljúfur.
Dverghamrar: Stuðlaberg og ströndin: Mánudaga og fimmtudaga kl. 13:00. Lagt af stað frá
bílastæði.
Kirkjubæjarklaustur: Húsin í bænum: Miðvikudaga kl. 13:00. Lagt af stað frá Skaftárstofu.
Ástarbrautin: Þjóðsögur og þorpið Kirkjubæjarklaustur: Laugardaga kl. 13:00. U.þ.b. 2 1/2 klst.
Lagt af stað frá Skaftárstofu.
Landbrotshólar: Jarðfræði og jarðnytjar. Sunnudaga kl. 13:00. U.þ.b. 2 1/2 klst. Lagt af stað frá
Skaftárstofu.
Barnastundir: Alla daga kl. 10-11 fyrir alla krakka.
Skemmtilegir leikir og náttúruskoðun með landverði.
Landverðir skrá hjá sér þann fjölda gesta sem koma í
fræðslugöngur og því er hægt að hafa góða yfirsýn yfir
hversu margir nýta sér þessa þjónustu.
Taflan sýnir fjölda þátttakanda í fræðslugöngum á hverri
starfsstöð á fimm ára tímabili.

Mynd 17. Barnastund. Mynd, Örn A.
Ásmundason

Tafla 1. Fjöldi þátttakenda í fræðsludagskrá landvarða.
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Skólarnir og Skaftárstofa
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
einnig útivistarval Kirkjubæjarskóla í
Fjaðrárgljúfri, gekk með nemendum um svæðið
og sagði þeim frá því sem fyrir augu bar.

Mynd 18. Hvert ætli leyniorðið sé? Mynd, Erla Þórey Ólafsdóttir

Á haustönn hóf yfirlandvörður að fara í reglubundnar heimsóknir í Heilsuleikskólann Kærabæ,
með ýmis verkefni. Þegar sóttvarnir voru hertar á nýjan leik var frekari heimsóknum slegið á frest,
en stefnan er að taka upp þráðinn þegar það verður hægt.
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Mynd 19. Ásta Berghildur Ólafsdóttir, Magnús Þorfinnsson, Guðmundur Ingi Guðbrandsson og Sandra Brá Jóhannsdóttir taka
fyrstu skóflustunguna að nýju gestastofunni. Mynd, Magnús Guðmundsson.

Skóflustunga
Sunnudaginn 7. júní, á 12 ára afmæli Vatnajökulsþjóðgarðs var blásið til hátíðarhalda 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, taka fyrstu skóflustunguna.
Umhverfisráðherra flutti ávarp og gestir
nutu tónlistaratriða frá Tónlistarskóla
Skaftárhrepps. Að þessu loknu færðist
gleðin inn í Skaftárstofu, þar sem dagskráin
hélt áfram og endaði svo með veislukaffi í
umsjá
Kvenfélags
Kirkjubæjarhrepps.
Nemendur Heilsuleikskólans Kærabæjar
tóku einnig þátt í deginum með
myndlistarsýningu á veggjum í salnum.
Mynd 20. Zbigniew Zuchowicz og Bríet Sunna Bjarkadóttir.
Mynd, Sigrún Sigurgeirsdóttir.
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Ratleikur á Uppskeru- og þakkarhátíð Skaftárhrepps
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. Við ákváðum að taka þátt og
settum af stað ratleik, í samstarfi við Umhverfisstofnun og Kötlu Jarðvang. Í leiknum fólst að
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 útfærslum, Stóra-Lat (allir tólf
staðirnir), Mið-Lat (átta staðir) og Litla-Lat (fjórir staðir). Þrautirnar draga nafn sitt af
aflraunasteinum í Álftaveri. 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 og einstaklingum og fyrirtækjum sem
hafa tengingu við svæðið.

Ævintýraskógurinn
Í upphafi aðventu var fyrirsjáanlegt að hefðbundnar skemmtanir (s.s. samsöngur og
jólatrésskemmtanir) yrðu erfiðar í framkvæmd. Við ákváðum því, í samstarfi við Skógræktina, 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 sendum út boð til skólanna í Skaftárhreppi og íbúa á
Klausturhólum um að vera með okkur í að skapa ævintýraskóg
og fengum góð viðbrögð, m.a. fallegt skraut á jólatré, söngtexta
fyrir þá sem taka vildu lagið á göngunni og skemmtilegar
kynjaverur. 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.
Mynd 21. Íbúar í ævintýraskóginum.
Mynd, Fanney Gunnarsdóttir
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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, frá 1. 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.
Hliðstæður samningur er í gildi á láglendi Skaftárhrepps síðan á vordögum 2019. Hann felur í sér
upplýsingagjöf á Skaftárstofu, landvörslu í Fjaðrárgljúfri og eftirlit með Kirkjugólfinu,
Dverghömrum og Álftaversgígum.

Ástandsmat áfangastaða
Í vor hófst vinna innan Vatnajökulsþjóðgarðs við að gera úttekt á fjölsóttum
ferðamannastöðum, innan hans, á grundvelli aðferða sem hafa verið í þróun hjá
Umhverfisstofnun. Haldið var námskeið fyrir lykilstarfsmenn þjóðgarðsins og fyrsta matið var
framkvæmt í haust. Staðirnir sem metnir voru á vestursvæði eru: Eldgjá, Langisjór, Laki og
Tjarnargígur. Matið, sem kallað er „ástandsmat áfangastaða“ verður endurtekið árlega og
þannig fylgst með þróun mála á hverjum stað. Niðurstöður munu birtast í skýrslu um
ástandsmat áfangastaða innan friðlýstra svæða, sem gefin er út árlega og hefur hingað til
einungis náð yfir svæði í umsjón Umhverfisstofnunar.

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 hófst NordPlus verkefni þar sem Katla jarðvangur og Vatnajökulsþjóðgarður eru
samstarfsaðilar Framhaldsskólans í Austur-Skaftafellssýslu (FAS). Þátttakendur í verkefninu eru
FAS og tveir aðrir framhaldsskólar, í Finnlandi og í Noregi. Markmið verkefnisins er að bera saman
aðstæður á svæðunum með tilliti til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Allir skólarnir hafa
jarðvang sem samstarfsaðila og vegna nálægðar FAS við Vatnajökulsþjóðgarð var sömuleiðis
óskað eftir þátttöku hans.
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Verkefnið er til þriggja ára, og voru áætlaðar 6 heimsóknir milli svæðanna. Í hverri heimsókn skyldi
leggja áherslu á eitt af heimsmarkmiðunum. Verkefnið átti að byrja með heimsókn til Íslands
haustið 2020 og þar var þemað, Heimsmarkmið 13, Aðgerðir í loftslagsmálum. Hitt markmið
íslenska hópsins er nr 8, Atvinna og hagvöxtur og unnið verður með það í seinni heimsókninni.
Bæði markmiðin ríma vel við það sem samfélagið í kringum FAS er að fást við, hörfandi jökla og
svo atvinnu og hagvöxt sem byggir á návist við jökulinn og þjóðgarðinn.
Vegna Covid voru ferðalög milli landa útilokuð í haust. Íslenski nemendahópurinn, frá FAS lagði
því upp í leiðangur um svæðið. Sérfræðingar frá jarðvanginum og VJÞ tóku á móti þeim í
Reynisfjöru, í Lakagígum, í Skaftafelli og í nýja skóginum á Skeiðarársandi og héldu stutt
fræðsluerindi. Þeim var svo streymt til þátttökuskólanna úti ásamt kynningum og hugleiðingum
frá nemendum.

Mynd 22. Benedikt Traustason, landvörður á vestursvæði og meistarnemi í plöntuvistfræði flytur fyrirlestur um birkið á
Skeiðarársandi. Mynd, Fanney Ásgeirsdóttir.

Þjóðgarðsvörður situr einnig í samráðshóp um Kötlu jarðvang, sem skipaður var af umhverfis- og
auðlindaráðherra haustið 2017.
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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
náttúrustofa. Á vestursvæði þjóðgarðsins er fylgst með lambagrasi og músareyra á skerjum
vestan við Landnorðurgil og 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 og sumarið
2020 var verkefnið aftur í sumsjón landvarða og gekk það þokkalega. Nokkrir annmarkar eru á
verkefninu sem þarf að ræða við framkvæmdaraðila. Meðal annars er lambagrasið oft langt
komið með blóm- og fræþroska þegar vegurinn inn í Laka opnar 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.

Vöktun náttúruverndarsvæða
Verkefnið Vöktun náttúruverndarsvæða er samstarfsverkefni Náttúrufræðistofnunar Íslands,
náttúrustofa á landinu, Umhverfisstofnunar, Vatnajökulsþjóðgarðs, Þjóðgarðsins á Þingvöllum og
Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls og er sett á laggirnar að frumkvæði umhverfis- og
auðlindaráðuneytis. Þetta er í fyrsta sinn sem svo margar stofnanir sem vinna að því að vernda
og rannsaka náttúru landsins vinna saman að þróun og mótun heildrænnar vöktunaráætlunar á
landsvísu.
Meginmarkmið verkefnisins er að setja á laggirnar heildstæða vöktunaráætlun á landsvísu til
vöktunar náttúruminja á náttúruverndarsvæðum og öðrum svæðum sem eru undir álagi vegna
ágangs ferðamanna. Áhersla verður lögð á að vakta áhrif mannsins á vistgerðir og plöntur, fugla,
spendýr og jarðminjar.
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Merkingar á helsingja
Dagana 13.-15. júlí tóku Náttúrustofa Suðausturlands
og Vatnajökulsþjóðgarður þátt í helsingjamerkingum í
Skaftafellssýslum, en verkefninu er stýrt af Arnóri Þóri
Sigfússyni, dýravistfræðingi hjá Verkís. Þetta var fjórða
sumarið í röð þar sem helsingjar eru merktir á
Breiðamerkursandi en í ár voru einnig merktir fuglar
við Hólmsá. Í þann leiðangur fóru, með Arnóri,
starfsmenn VJÞ af vestursvæði, starfsmenn
Náttúrustofunnar og vaskur hópur sjálfboðaliða.
Merktir voru um 170 fuglar en auk þess var settur
GSM/GPS-sendir á einn fugl (gassann Guðmund) sem
gerir kleift að fylgjast nákvæmlega með ferðum hans.
Samskonar sendar voru settir á fjóra fugla á
Breiðamerkursandi í Austur-Skaftafellssýslu næsta dag
(þrjár gæsir: Eivör, Guðrún og Stefanía og einn gassi:
Sæmundur). Sendarnir notast við símkerfi og berast
upplýsingar um staðsetningu fuglanna tvisvar sinnum
á sólarhring og veita því ítarlegar upplýsingar um ferðir
þeirra. Slíkar upplýsingar eru afar dýrmætar til að skilja
betur lífshætti helsingja.
Mynd 23. Sjálfboðaliðar við merkingar, Aðalbjörg
Jónsdóttir, Vigfús Gíslason og Fanney Ásgeirsdóttir.
Mynd, Jóna Björk Jónsdóttir.

Umsóknir og styrkir
Sótt var um styrk í Landsáætlun um uppbyggingu innviða, til deiliskipulagsgerðar við Laka og í
Tjarnargíg. Niðurstaða er væntanleg í mars 2021.

ÁRSSKÝRSLA 2020 - VESTURSVÆÐI

25

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
hafa yfirsýn yfir þær rannsóknir sem unnar hafa verið í þjóðgarðinum og hafa aðgang að
niðurstöðum þeirra. Þeir aðilar sem fá leyfi til rannsókna eru beðnir um að senda inn slík gögn að
rannsóknum loknum enda mikilvægt að þjóðgarðurinn hafi sem bestar upplýsingar um náttúru
og mannlíf í og við garðinn.

Rannsóknaleyfi
Eftirfarandi aðilar fengu leyfi til rannsókna á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs árið 2020.
Rannsóknaraðili
Robert White og Bryndís
Brandsdóttir
Freysteinn Sigmundsson
Jonathan Bussard

Ingibjörg Jónsdóttir og
Esther Hlíðar Jensen
Catherine Rachael
Gallagher

HS Orka

Verkefni
Microseismicity beneath
Vatnajökull and Askja
Rannsóknir á
jarðskorpuhreyfingum innan
Vatnajökulsþjóðgarðs.

Staður og tími
Nýidalur - Vonarskarð
júlí
Vonarskarð
Í ágúst.

Þrívíddarlíkan af öskju
Öræfajökuls og flóðasvæðum
við Skaftá
Characterising ice-magma
interactions during a shallow
subglacial
fissure eruption: northern
Laki, a case study
Fjarlægja mælitæki

Við Sveinstind og á Skælingum
Sumar 2020

To determine the conditions for
the sustainable use of
geomorphological landscapes as
a tourism resource in different
contexts.

Lakagígar í ágúst

Við norðanverða Lakagíga
Haust 2020

Sunnan Tröllshamars, 10.
október.
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Leyfi til kvikmyndatöku
Myndatökuaðili
Filippo Nilo Tenti

Verkefni
Auglýsingagerð

Medina Media Andalucia

Drónamyndataka

Sandro Fiore
Torsten Stockner
Christian Scheiffele
Dirk Schroeder
Ael Kermarec
Richard Nuernberger
Richard Nuernberger
Þorsteinn Roy og Benjamin
Hardman
Michael Chlebek
George van Dijk
Florent Destin
Carsten Schmidt
Rajan P. Parrikar

Drónamyndataka

Páll Jökull Pétursson
Þorsteinn Ásgeirsson

Drónamyndataka
Drónamyndataka

Sven Weiß
Ignasi Rodriguez Gonzales
Nadine Galandi

Drónamyndataka
Drónamyndataka
Drónamyndataka

Drónamyndataka
Drónamyndataka
Drónamyndataka
Drónamyndataka
Drónamyndataka
Drónamyndataka
Drónamyndataka
Drónamyndataka
Drónamyndataka
Drónamyndataka
Drónamyndataka

Staður og tími
Eldgjá/Tungnaáröræfi/Nýidalur
26.6. – 12.7.
Lakagígar 5.-6. júlí
Nýidalur 10. júlí
Langisjór 11. júlí
Eldgjá/Langisjór 14.-16. júlí
Eldgjá 19.-20. júlí
Laki 20. júlí
Langisjór 22.-23. júlí
Laki og Lambavatn 24.-25. júlí
Langisjór og Jökulheimar júlísept (ekki dagsett).
Langisjór 27. júlí
Langisjór 28. júlí
Laki og Sveinstindur 1.-3. ágúst
Eldgjá/Laki 1.-12. ágúst
Laki, Eldgjá og Langisjór 12.18.7 og 9.-15.8.
Laki og Langisjór 4. Júlí.
Laki, Eldgjá og Langisjór 18.júlí
til 15.sept (ekki dagsett).
Eldgjá og Langisjór 14. ágúst.
Eldgjá, 18. ágúst.
Laka og Eldgjá 26. til 30. ágúst
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Mat á starfi ársins 2020 og umbótaáætlun fyrir 2021
Eftirfarandi markmið voru sett fyrir árið 2020
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.

Staða í lok árs 2020
Náðist að hluta, klárt næsta vor.
Náðist
Náðist

Náðist ekki, náðum þriggja manna
teymi í mánuð á háönn.
Byrjuðum snemma, en ekki var
ástæða til að vera fram eftir hausti
þar sem umferð var nánast engin.
Náðist ekki

Eldgjá:
• Vinna að úrbótum í húsnæðismálum á Viðræður hafnar við Veiðifélag
Eldgjársvæðinu. Stefnt á að geta fjölgað Skaftártungumanna. Óvissa með
rekstraráætlun 2021.
landvörðum í þrjá á háönn sumarið 2021.
•

Koma upp þurrsalerni/kamri norðan við Náðist
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.

Náðist ekki, en styrkur fenginn fyrir
endurbótum sumarið 2021
Náðist ekki, beðið eftir niðurstöðu í
málefnum Vonarskarðs
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•
•

Vinna með SafeTravel, í öryggismálum, á
gönguleiðinni Askja-Hólaskjól.
Endurskoðun Stjórnunar- og verndaráætlunar
fyrir vestursvæði – unnið með svæðisráði.

Náðist ekki
Í vinnslu

Heilt yfir var starfsárið gott á vestursvæði þó ýmislegt væri öðruvísi en í venjulegu ári.
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 annan fróðleik í
smiðju þeirra. Engir sjálfboðaliðar voru að störfum á svæðinu í sumar, enda óvissa í vor bæði um
fjármagn og möguleika þeirra á að koma til landsins. Nokkur minni viðhaldsverkefni s.s. á stígum
bíða því betri tíma.
Markmið fyrir árið 2021
Nýidalur:
Hrauneyjar:

Endurnýjun á vegprestum og upplýsingaskiltum á nokkrum leiðum.
Vinna í merkingum og afmörkun göngu- og akstursleiða, norður frá Jökulheimum,
inn að Hamrinum. Heildarendurskoðun akstursleiða á Tungnaáröræfum.

Eldgjá/Langisjór: Vinna að úrbótum í húsnæðismálum á Eldgjársvæðinu. Uppsetning nýrra
bílastæða og lagfæringar á afmörkun annarra eldri.
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– unnið með svæðisráði
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