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Afréttarsafnið í byrginu í Hólunum (HVJ)

Fylgt úr hlaði
Markmið þessa fréttabréfs er að veita upplýsingar um starfsemi Vatnajökulsþjóðgarðs á
vestursvæði og vekja athygli á starfinu fram undan.
Í upphafi nýs árs er hefðbundið að líta um öxl og fara yfir
árið sem kvaddi. Langt og gott sumar er að baki, hálendið
var snjólaust og þurrt mun fyrr en venjulega og við vorum
tilbúin að taka á móti áhugasömum gestum upp úr 10.
júní á fyrstu hálendisstöðvarnar. Þann 20. júní voru allar
helstu hálendisleiðir opnar og komnir landverðir á allar
okkar stöðvar, í Lakagíga, Eldgjá, Hrauneyjar og Nýjadal.
Að jafnaði voru sex landverðir að störfum til fjalla
og tveir í Skaftárstofu. Yfir háönnina fjölgaði
hálendislandvörðunum um tvo, þegar landverðir í
Hrauneyjum og Nýjadal fengu liðsauka og voru þá
orðnir tveir á hverjum stað. Seinni hluta ágúst fórum
við að draga saman seglin og í s eptember lokuðu
landvörslustöðvar á hálendinu ein af annarri. Lengst var

úthaldið í Eldgjá við Fjallabaksleið nyrðri (F208) þar sem
einn landvörður var við störf út september.
Við eigum því láni að fagna að í landvarðahópnum okkar
er orðin til gríðarlega mikil þekking á landsvæðinu og
ferðahegðun gesta, enda hefur hluti hans nú unnið hér í
mörg sumur. Þetta eykur gæði landvörslunnar margfalt
og er mikilvægur þáttur í að tryggja öryggi á svæði
sem einkennist af síkvikri náttúru og óútreiknanlegum
náttúruöflum. Við erum einnig í góðu samstarfi við
bændur og aðra heimamenn, njótum góðs af greiðasemi
þeirra og þekkingu t.d. á örnefnum og staðháttum og
leitum saman leiða til að atvinnustarfsemi, sem teygir
anga sína inn í þjóðgarðinn, verði sem sjálfbærust og
náttúruvernd sé í fyrirrúmi.

Fanney Ásgeirsdóttir, þjóðgarðsvörður
Jóna Björk Jónsdóttir, aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar
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Fréttir af starfsstöðvunum
Hrauneyjar
Eins og undanfarin sumur dvaldi landvarðateymi
þjóðgarðsins og Umhverfisstofnunar í Ferjukoti við Hald.
Þeir stóðu vaktir í upplýsingagjöf í Hrauneyjum ásamt því
að sinna vegalandvörslu, eftirliti og viðhaldi merkinga á
Tungnaáröræfum, Sprengisandi og Fjallabaksleið nyrðri.
Tungnaáröræfi hafa 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.

Nýidalur
Í Nýjadal var bætt í landvörsluna í sumar og í um
mánaðartíma voru þar tveir landverðir með tvo bíla. Þetta
auðveldaði til muna eftirlit og viðhald á svæðinu sem er
afar víðfemt og víða seinlegt yfirferðar. Allar gönguleiðir
voru yfirfarnar, stikur lagaðar og endurnýjaðar eftir þörfum
og að vanda fór mikill tími í að lagfæra för eftir utanvegar
akstur. Óvenju mikil hlýindi á hálendinu gerðu ferðamönn
um erfitt um vik í ánum norðan við jökul og Flæðurnar
reyndust mörgum varanlegur farartálmi. Talsvert mæddi
því á landvörðum að tryggja öryggi ferðamanna í góðu sam
starfi við Hálendisgæslu Landsbjargar sem stóð vaktina í
Nýjadal 14. júlí – 11. ágúst.

Anna landvörður veitir upplýsingar til ferðafólks (FÁ)

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. Land
verðir okkar héldu því til á norðurlofti Nýja-skálans þetta
sumarið. Það er okkur því mikið gleðiefni að þessa dagana
er deiliskipulag fyrir Nýjadal í auglýsingarferli og verið að
ganga frá leigusamningi við Ferðafélag Íslands um nýtt hús
sem fer til fjalla um leið og vegir opnast næsta vor.

Eldgjá og Langisjór
Á Skaftártunguafrétti var allt með rólegra mótinu þetta
sumarið. 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 bílavand
ræði 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 bílaleigu
bílum 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. Þar voru því tveir
landverðir og tveir bílar frá miðjum júní og til ágústloka. Í
september var einn landvörður á svæðinu og æskilegt hefði

Tónleikagestir við Tjarnargíg (FÁ)

verið að geta mannað svæðið fram eftir október því umferð
var töluverð. Átak var gert í stikun vegarins um Breiðbak og
inn fyrir Langasjó að upphafi gönguleiðarinnar út úr Fögru
fjöllum. Einnig voru endurnýjaðar merkingar á vegspott
anum sem liggur sunnan við Sveinstind að útsýnisstaðnum
austur yfir Skaftá. Sjálfboðaliðahópur sumarsins var nýttur
til aðstoðar við þetta verkefni auk annarra smærri verka.

Lakagígar
Á starfsstöðinni í Lakagígum er starfið í hvað föstustu
skorðum. Þar var landvarsla frá 11. júní til 10. september
og að jafnaði tveir landverðir á svæðinu. Gistiaðstaða
þeirra er við Blágil og hafa þeir einnig umsjón með
tjaldsvæðinu og gangnamannaskálanum þar, kvölds
og morgna, en lungann úr deginum dvelja þeir við Laka
og/eða Tjarnargíg. Í sumar voru að jafnaði tveir bílar á
svæðinu en með því nýtist dagur starfsmanna betur og
hægt að sinna fleiri verkefnum. Megináherslan er þó sú
sama og verið hefur á síðustu árum, að ná að tala við
alla þá sem koma, veita þeim upplýsingar um svæðið
og helstu umgengnisreglur. Þetta samtal skilar sér í
ánægðari og ábyrgari gestum og á svæðinu er áberandi

lítið um utanvegarakstur þó stundum séu því miður
einhverjir sem ekki átta sig á því hve slík för hafa neikvæð
áhrif á ásýnd svæðisins.
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.

Tónleikar í Tjarnargíg
Í sumar vorum við svo heppin að fá skemmtilegan menn
ingarviðburð til fjalla þegar sópransöngkonan Anna
Jónsdóttir og Sophie Schoonjans, hörpuleikari fluttu
íslensk þjóðlög í Tjarnargíg. 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.

Skaftárstofa, opin alla daga
Síðastliðinn vetur var Skaftárstofa í fyrsta skipti opin alla
virka daga. Í vetur, 2019-2020, var þjónustan enn aukin
og nú er opið alla daga vikunnar, kl. 9-15, að jólunum
undanskildum. Með þessari breytingu er orðið til þriðja
100% heilsársstarfið hjá VJÞ á vestursvæði og það skipar
Erla Þórey Ólafsdóttir.

Nemendur Kirkjubæjarskóla vígja fræðslustíginn (JBJ)

Ferðaþjónustuaðilar hafa tekið þessari opnun fagnandi
og er viðkoma í Skaftárstofu orðinn fastur liður í
ferðaáætlunum margra hópferðabíla á leið um Suðurland.
Í sumar bættust svo að vanda fleiri landverðir í hópinn,
enda opnunin þá lengri og álagið meira. Flestir þeirra
störfuðu bæði á Skaftárstofu og á hálendistöðvum, enda
leggjum við upp með að landverðir kynnist hvoru tveggja,
læri á svæðið og hver af öðrum.

Fræðslustígur á Klaustri
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 Lóma
gnúp og fjallar um áhrif heita reitsins og jökulhlaupa, svo
eitthvað sé nefnt. Nemendur Kirkjubæjarskóla aðstoðuðu
við opnunina og við færum þeim okkar bestu þakkir fyrir.
Eins viljum við þakka starfsfólki skólans og áhugasömum
foreldrum sem mættu galvaskir til leiks og hjálpuðu
okkur að gera þetta að skemmtilegri samverustund.
Síðast en ekki síst þökkum við Skúla Jónssyni fyrir sína
vinnu en hann smíðaði leikmuni fyrir stíginn af sinni
alkunnu snilld. Bær hf. lagði til hellur í spilið á Lakagíga
stöðinni og hönnun og uppsetning stígsins var styrkt af
Vinum Vatnajökuls og SASS.

Eldgjá og flekaskilin (FÁ)

Samstarf við Umhverfisstofnun
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 á sama hátt og gert hefur verið í
Hrauneyjum undanfarin ár og annast upplýsingagjöf á
Skaftárstofu, landvörslu í Fjaðrárgljúfri og eftirlit með
Kirkjugólfinu, Dverghömrum og Álftaversgígum. Þannig
verður upplýsingagjöf til gesta betri, starf landvarða fjöl
breyttara og skemmtilegra og umsjón svæðanna í fastari
skorðum. Þetta samstarf leiddi meðal annars til þess að
landverðir buðu upp á fræðslugöngur í Fjaðrárgljúfri og við
Dverghamra í sumar, en það hefur ekki verið gert áður.

Svæðisráð

Sambúð á Tungnaáröræfum (SR)

Í svæðisráði vestursvæðis eru sex fulltrúar, þrír sitja
fyrir hönd hlutaðeigandi sveitarfélaga þ.e. Ásahrepps,
Skaftárhrepps og Þingeyjarsveitar og hinir þrír eru
fulltrúar ýmissa samtaka. Fundað er að jafnaði á um
tveggja mánaða fresti, en oftar ef þörf krefur. Allar
fundargerðir svæðisráðsins eru aðgengilegar á heimasíðu
þjóðgarðsins vjp.is.
Fulltrúar svæðisráðs eru skipaðir af Umhverfis- og
auðlindaráðherra til fimm ára í senn og rann sú tilskipun
út á haustmánuðum. Ráðherra hefur skipað nýja fulltrúa
að fengnum tilnefningum viðkomandi aðila.
Í nýju svæðisráði sitja:

Ásta Berghildur Ólafsdóttir, tilnefnd af Ásahreppi,
Sandra Brá Jóhannsdóttir, tilnefnd af Skaftárhreppi,
Árni Pétur Hilmarsson, tilnefndur af Þingeyjarsveit,
Sveinn Hreiðar Jensson, tilnefndur af Ferðamála
samtökum Suðurlands,
Ingibjörg Eiríksdóttir, tilnefnd af umhverfisverndar
samtökum
Karl Ingólfsson, tilnefndur af samtökum útivistarfélaga
Við þökkum fráfarandi fulltrúum ánægjulegt samstarf
síðustu ára og bjóðum nýja og gamla liðsmenn velkomna
til starfa á nýju tímabili.

Fjallið Máni á Tungnaáröræfum (FÁ)

Á heimasíðu þjóðgarðsins www.vjp.is er að finna ýmsan fróðleik um svæðið og
starfsemi þjóðgarðsins. Þar birtast meðal annars ársskýrslur þjóðgarðsins, fréttir af
starfseminni, fræðsluefni um hörfun jökla og margt fleira. Endilega kíkið þar inn.
Myndir; Fanney Ásgeirsdóttir (FÁ), Hanna Valdís Jóhannsdóttir (HVJ), Jóna Björk Jónsdóttir (JBJ) og Stefanía Ragnarsdóttir (SR)

