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Vatnajökulsþjóðgarður
Lifandi samspil elds og íss
Samþykktur á heimsminjaskrá 2019

Snorri Baldursson, líffræðingur, fræðimaður, fyrrum þjóðgarðsvörður og einn af okkar öflugustu l eiðtogum
og liðsmönnum í náttúruvernd, féll frá á árinu og við söknum vinar í stað.

Fréttabréf, 2021-2022

Í október kvöddum við góðan vin og
ómetanlegan liðsmann. Snorri var
þjóðgarðsvörður á vestursvæðinu á
fyrstu árum þjóðgarðsins og vann þar
ötullega að mótun, skipulagsmálum og
innviðauppbyggingu. En Snorri hugsaði
líka hærra. Hann átti sér draum um
að Vatnajökulsþjóðgarður hlyti sess á
heimsminjaskrá UNESCO og þannig
yrði verðmæti hans og þeirra víðerna
sem honum er ætlað að vernda,
staðfest á heimsvísu.
Sumir draumar rætast – sérstaklega
þegar unnið er að þeim af brennandi
áhuga og ríkum hæfileikum. Snorri
var ritstjóri umsóknar Íslands til
Heimsminjanefndar UNESCO um
tilnefningu Vatnajökulsþjóðgarðs
á heimsminjaskrá og í júlí 2019
hlaut hann samþykki sem
heimsminjastaður. En Snorri hætti
ekki þar. Síðastliðin ár hélt hann
áfram, þrátt fyrir erfið veikindi, að nota
hverja stund í þágu náttúrunnar og
víðernanna dýrmætu.

Nýja bókin hans Vatnajökulsþjóðgarður
– gersemi á heimsvísu, sem byggð er
á umsókninni, er sjálf gersemi. Hún
er ómetanlegt uppflettirit og ást og
virðing Snorra fyrir náttúrunni skín af
hverri síðu. Fyrir okkur, sem fengum að
vinna með Snorra og læra af honum,
var þó hitt ekki síðra – að geta kallað
eftir aðstoð, fróðleik, myndum, og

faglegri ráðgjöf, hvenær sem var –
og koma aldrei að tómum kofunum.
Jákvæðnin og hjálpsemin og innilegur
áhugi á viðfangsefnum okkar átti sér
engin takmörk.
Við, vinnufélagar, sporgöngumenn og
vinir Snorra erum þakklát fyrir að hafa
átt hann að.

Snorri og Kári á vorfundi Vatnajökulsþjóðgarðs 2012 (ABB)

fréttir af starfsstöðvunum
Framkvæmdir við Sönghól eru í fullum gangi, en áætlað er að nýja gestastofan verði fullbyggð í upphafi árs 2023 (RÞJ)

Fylgt úr hlaði
Síðastliðið ár var rólegt framan
af á vestursvæði. Gestastofan
var lokuð fyrstu þrjá mánuðina,
vegna heimsfaraldursins. Erla
Þórey, yfirlandvörður, nýtti tímann
vel, heimsótti meðal annars
nágrannaskólana; Laugalandsskóla
í Holtum og Grunn- og leikskóla í
Mýrdalshreppi, kynnti þjóðgarðinn
og svo unnu nemendur verkefni í
tengslum við efnið. Nýtt fræðslu
verkefni var líka unnið með Heilsuleikskólann Kærabæ á Kirkjubæjarklaustri
um veturinn. Erla fór þangað í fjórar
heimsóknir og vann skemmtileg

v erkefni með börnum og starfsfólki.
Kirkjubæjarstofa, þekkingarsetur flutti
á efri hæð heimavistarálmu Kirkju
bæjarskóla. Skrifstofa þjóðgarðsins
fylgdi með og fer afar vel um okkur,
eins og áður. Svo fór að birta,
gestastofan opnaði og sumarið
varð frábært. Sólin skein og skein
og frá fjöru til fjalla, fylltist allt af
hamingjusömum ferðamönnum, sem
margir dvöldu óvenju lengi á svæðinu.
Landverðirnir leggja áherslu á að hafa
alltaf bestu mögulegu upplýsingar
um veður, færð og ástand vega og
vaða á svæðinu bæði innan þjóðgarðs

og utan. Um leið miðla þeir fróðleik
um sögu, jarðfræði og áhugaverða
staði, leggja sig fram um að stuðla að
aukinni v irðingu og umhyggju gesta
fyrir viðkvæmri náttúru og leiðbeina um
ábyrga ferðahegðun. Gestir okkar nýta
sér þetta í vaxandi mæli og því var nóg
að gera í upplýsingagjöfinni.
Fanney Ásgeirsdóttir,
þjóðgarðsvörður
Jóna Björk Jónsdóttir,
aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar
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Skaftárstofa
Skaftárstofa opnaði aftur í apríl. Gestir
voru fáir í byrjun en fór fjölgandi í
sumar og haust. Tölfræðin segir okkur
að 28% fleiri heimsóttu Skaftárstofu
2021 en árið 2020. Landverðir í
Skaftárstofu buðu upp á fræðslugöngur
á háönninni. Boðið var upp á þrjár
mismunandi göngur: Í Dverghömrum,
við Fjarðrárgljúfur og um Kirkjubæjar
klaustur.
Landverðir í Skaftárstofu fá allskonar
spurningar, oftast um helstu staði
sem áhugavert og gaman er að skoða
í nágrenni Kirkjubæjarklausturs og á
leiðinni á næstu áfangastaði í austri
eða vestri. Spurningar um hálendisvegi voru einnig algengar, sérstaklega
F206 í Laka og F208 í Landmannalaugar. Landverðir á Skaftárstofu hafa

Náttúrulistaverk (EÞÓ)

einnig það hlutverk að halda daglega
upplýsingafundi á tetrastöðvunum.
Þar stilla landverðir, af svæðinu frá
Lakagígum í austri, til Landmannalauga
í vestri og norður til Kerlingarfjalla og
Nýjadals, saman strengi alla morgna.
Þannig hafa þeir allir nýjar upplýsingar
um vegi og vöð, veður og færð og
annað sem máli skiptir á þessu
víðfeðma svæði.
Í kringum dag íslenskrar náttúru, 16.
september, komu Kirkjubæjarskóli
og Heilsuleikskólinn Kæribær í sína
árlegu heimsókn þar sem unnin voru
náttúrutengd verkefni. Yngri nemendur
unnu náttúrulistaverk en eldri
nemendur völdu sinn uppáhaldstað í
Vatnajökulsþjóðgarði og gerðu verkefni
um staðinn.

Eldgjá/Langisjór

Kári með pall í vinnslu við Ströngukvísl
(ÞLA)

Öskuminningar
Vegurinn inn í Eldgjá var opnaður og
heflaður 18. júní en ekki opnaðist út
yfir Hörðubreiðarháls fyrr en um 1. júlí.
Umferðin varð strax mikil. Hjólahópar
(flestir íslenskir) voru áberandi í sumar
og fjölgaði mikið milli ára. Óvenju
margir heimsóttu Fögrufjöll, gengu
á Sveinstind í blíðunni og á góðum

dögum gátu verið yfir 20 kayakar og
bátar á Langasjó. Vegalandvarslan, á
þjóðgarðsmörkum, við Ströngukvísl
er mikilvægur þáttur í starfinu.
Staðsetningin er líka góð, þar sem
margir gesta okkar eru í þann veginn
að keyra í fyrsta sinn yfir óbrúaða á.

Lakagígar/Blágil
Byrjað var á endurbyggingu göngu
stígsins á Laka að sunnan/austan í
sumar, en hann hefur verið lokaður
undanfarin ár vegna skemmda.
Verktakafyrirtækið Stokkar og steinar sf,
undir stjórn Gunnars Óla Guðjónssonar
frá Dröngum, landslagsarkitekts og
hleðslumeistara, hófst handa í ágúst og
eins og sést á myndunum voru hlutirnir
fljótir að breytast. Stefnan er að ljúka
við endurbætur næsta sumar og við
hlökkum mikið til. Þá geta gestir okkar
á ný gengið yfir Laka og notið útsýnis
til allra átta, í stað þess að allri umferð
sé beint upp og niður fjallið að vestan.
Um 5400 gestir heimsóttu Lakagíga
sumarið 2021 og af þeim hóp þáðu
ríflega 4000 gestir upplýsingar, fræðslu
og leiðsögn hjá landvörðum á svæðinu.

Svona leit hann út (FÁ)

Verk í vinnslu (FÁ)

bæta vinnuaðstöðu landvarða og efla
upplýsingagjöf í Hrauneyjum enn frekar,
í samstarfi við hótelið. Hýbíli landvarða
eru í Ferjukoti við Hald. Aðstaðan er
góð, húsið vistlegt og bjart. Í sumar var
settur upp gashitari svo íbúar gátu skellt
sér í sturtu án þess að fara af bæ og

enn meiri breytingar eru í farvatninu því
rafmagn verður lagt að húsinu á árinu
2022. Þá verður ekkert því til fyrirstöðu
að kveikja á bakarofninum og öllum
ljósunum sem hafa beðið þolinmóð
síðan húsið var sett niður við Hald.

Vegir í nágrenni Nýjadals opnuðust
óvenju seint þetta sumarið.
Sprengisandsleið var opnuð 9. júlí og
Dyngjufjalla- og Gæsavatnaleið 22. júlí
og umferð varð þegar mikil. Hér höfðu
sólin og hlýindin þó nokkur vandræði
í för með sér, þar sem jökulárnar
ultu fram kolmorauðar og hindruðu
för minni bíla, mun fleiri daga en í
meðalári. Ítrekað þurfti að kalla eftir
jarðýtu til að lagfæra vöð og koma
Hagakvíslinni aftur í farveg sinn, síðast
í lok ágúst.

Frágangi á nýja húsinu var ekki lokið
þegar landverðir mættu og því voru
búsetuskilyrðin frekar frumstæð
framan af sumri. Þeir kipptu sér þó
ekkert upp við það, frekar en annað
og notuðu lausar stundir til að setja
saman eldhússkápa, mála veggi og
fleira smálegt. Við fögnuðum í lok
tímabils, þegar salerni hússins var
tengt og nú þarf ekki oftar að klæða
sig upp til að hlaupa út á kamarinn á
köldum og dimmum haustnóttum.

Nýidalur

Nýja, hlýja húsið (ALA)

Öskukallarnir og tveir leynigestir (JBJ)

Leikum okkur saman

Hrauneyjar
Í Hrauneyjum veittu landverðir að v anda,
upplýsingar og fræðslu til ferðamanna
um Vatnajökulsþjóðgarð, Friðland að
Fjallabaki og önnur svæði í nágrenninu,
auk þess að sinna v egalandvörslu og
eftirliti á Dómadals- og Sprengisandsleið
og Tungnaáröræfum. Unnið er að því að

Þann 21. maí 2021 voru liðin tíu ár frá því að gos hófst í Grímsvötnum. Í tilefni af
því ákváðu Menningarmálanefnd Skaftárhrepps og við hjá Vatnajökulsþjóðgarði
að halda hátíð sem fékk nafnið Öskuminningar. Hátíðin var haldin þann 5. júní
og hófst að morgni, með gönguferð og fræðslu um ösku og öskulög í fylgd
Bergrúnar Örnu Óladóttur, jarðfræðings. Síðdegis var svo hátíðardagskrá í
Kirkjuhvoli þar sem meðal annars var frumflutt tónverkið Gos í tónum og mynd
sem Zbigniew Zochowicz samdi í tilefni dagsins. Kvenfélag Kirkjubæjarhrepps
stóð fyrir veitingasölu og ágóðinn rann til slökkviliðs sveitarfélagsins. Hljómsveitin
Öskukallarnir sló svo botninn í hátíðarhöldin. Dagurinn tókst mjög vel í alla staði
og stór hópur fólks naut dagskrárinnar og kannski ekki síður þess að fá að hittast.
Þarna var einmitt að verða liðið ár síðan við komum síðast saman í stórum
hóp í þessu húsi. Það gerðist á afmæli Vatnajökulsþjóðgarðs, 9. júní, þegar við
fögnuðum fyrstu skóflustungu að nýrri gestastofu þjóðgarðsins við Sönghól.

Stefán Jónsson var einn af vinningshöfunum og hlaut m.a. útsýnisflug fyrir tvo frá
Skaftafelli, í boði Atlantsflugs. Þeir Stefán og Þorgils Gunnarsson mynduðu öflugt
teymi í ratleiknum og heimsóttu allar réttirnar tólf (FÁ)

Aðalsteinn Óskar Örvarsson, með
vinninginn sinn (EÞÓ)

Ratleikur á uppskeru- og þakkarhátíð Skaftárhrepps
Annað árið í röð efndi Skaftárstofa,
í samvinnu við Kötlu jarðvang og
Umhverfisstofnun, til ratleiks í
tilefni Uppskeru- og þakkarhátíðar
Skaftárhrepps. Þema haustsins var
fjárréttir og fyrirkomulagið var með
sama sniði og í fyrra, fara þurfti á
nokkra staði, mismarga eftir útfærslum
og finna þar kassa með leyniorði
og límmiðum. Útfærslur voru þrjár,

 itli-Latur en þá var farið á fjóra staði,
L
Mið-Latur þar sem mátti velja átta staði
og Stóri-Latur en þá var farið á alla
tólf staðina og nokkrir þeirra kölluðu á
býsna hressilegan göngutúr. Þátttakan
fór fram úr björtustu vonum, 37
þátttakendur skiluðu inn þáttökuseðlum
og langflestir fóru á átta staði eða
fleiri, í allskonar veðri og færð. Í
leikslok voru dregnir út níu vinningar

og vinningshafar voru á öllum aldri.
Sá yngsti var tveggja ára en sá elsti
sjötíu og fimm. Fyrirtæki á svæðinu
og úr nágrenni þess gáfu vinninga í
leikinn og viljum við þakka þeim og
auðvitað öllum þátttakendunum fyrir
góðar og jákvæðar viðtökur. Ljóst er
að ratleikurinn er orðinn fastur þáttur í
þessari staðarhátíð, svo við getum farið
að hlakka til þeirrar næstu.

Ævintýraskógurinn
Í upphafi aðventu var að nýju blásið lífi í ævintýraskóginn á Kirkjubæjarklaustri.
Vonir stóðu til að hægt yrði að hafa smá samverustund, fyrstu aðventuhelgina,
þar sem boðið yrði upp á kakó og piparkökur, en heimsfaraldurinn heldur áfram
að draga úr skemmtanagleði okkar. Því létum við duga að klæða Grýlu í ný föt,
skella upp ljósum og endurskinsmerkjum fyrir vasaljósagöngur og svo fluttu í
skóginn þó nokkrir jólasveinar og fleiri kynjaverur, gamlar og nýjar, flestar gerðar af
nemendum Kirkjubæjarskóla, undir leiðsögn Karítasar Heiðbrár Harðardóttur.
Kvöldganga í ævintýraskóginum (FÁ)
Myndir: Agnes Brá Birgisdóttir (ABB), Auður Lilja Arnþórsdóttir (ALA), Erla Þórey Ólafsdóttir (EÞÓ), Runólfur Þór Jónsson (RÞJ), Þórunn Lilja Arnórsdóttir (ÞLA)

