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Tungnafellsjökull í september 2018, mynd: Stefanía Ragnarsdóttir

Fylgt úr hlaði
Markmið þessa fréttabréfs er að veita upplýsingar um starfsemi Vatnajökulsþjóðgarðs
á vestursvæði og vekja athygli á starfinu fram undan.
Um áramót er góður tími til að staldra við, líta yfir liðið
ár og hella sér svo í verkefnin sem bíða á því nýja. Árið
2018 var viðburðaríkt og bauð upp á alls kyns verkefni,
þar á meðal myndarlegt Skaftárhlaup sem setti
vissulega mark sitt á starf landvarða í Skaftárhreppi.
Hálendisvegir opnuðu á nokkuð hefðbundnum tíma og
þann 27. júní voru landverðir okkar komnir í alla sína
sumarhaga. Fyrirkomulag landvörslunnar var með
svipuðu sniði og undarfarin ár. Alla daga vikunnar, yfir
sumarið, voru að jafnaði sex landverðir að störfum á
hálendinu og tveir í Skaftárstofu. Seinni hluta ágúst
fækkaði starfsmönnum í einn bæði í Laka og í Eldgjá

og fram eftir september lokuðu landvörslustöðvar
okkar á hálendinu ein af annarri.
Við erum svo heppin að hornsteinar sumarstarfsins,
landverðirnir, halda tryggð við svæðið og margir
þeirra hafa nú unnið hér árum saman. Það eykur
gæði landvörslunnar margfalt, þar sem landverðirnir
þekkja svæðin út og inn, fylgjast vel með þeim og nýta
reynslu sína til að veita gestum okkar hlýjar viðtökur
og vandaða fræðslu. Þeir eru svo öflugt bakland fyrir
nýliðana í hópnum, sem vonandi skila sér svo líka
sem allra flestir næsta vor.
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Fréttir af starfsstöðvunum
Skaftárstofa
Árið 2018 var Skaftárstofa í fyrsta skipti opin allt árið.
Opnunartíminn er nokkuð mismunandi eftir árstímum, yfir
veturinn er opið virka daga frá 9 til 14 og hefur Solfrid Myhre
staðið vaktina þar. Yfir háannatímann er hins vegar opið alla
daga frá 9 til 18 og bætast þá fleiri landverðir í hópinn og
eru að jafnaði tveir á vakt. Aðsókn gesta er mismunandi eftir
dögum, veðri og árstímum. Þegar mest er koma um 300 g
 estir
á dag en þessi tala fer niður í örfáa gesti í skammdeginu. Við
getum þó með stolti sagt að þeir sem koma til okkar fara
ánægðir í burtu og sýna athugasemdir gesta að móttökur,
fræðsluefni og sú afþreying sem í boði er skorar hátt. Sýningin
Mosi um Mosa frá Mosum til Mosa vekur alltaf athygli og
heimildamyndin Eldmessan lætur engan ósnortinn.

Í vor brugðum við á leik með Kirkjubæjarskóla og settum
upp ratleik við Skaftárstofu í tilefni vorhátíðar Kötlu
jarðvangs. Mættu flestir nemendur skólans, leituðu að
vísbendingum, svöruðu spurningum og fengu viðurkenningu
fyrir þátttökuna í lokin. Þessir skemmtilegu gestir fóru,
að við vonum, glaðir heim, starfsfólk Skaftárstofu var að
minnsta kosti ánægt með heimsóknina.
Ný gestastofa mun brátt rísa sunnan Skaftár og verður það
ögrandi verkefni að gera hana þannig úr garði að hún þjóni
gestum okkar og samfélaginu öllu sem best. Til þess þarf
að vanda sýningu sem sett verður upp og tengja gesta
stofuna með göngubrú við þorpið, sem hefur þá tækifæri
til að verða vinalegt gönguþorp. Þau gleðilegu tíðindi
hafa orðið að Vinir Vatnajökuls hafa gefið vilyrði fyrir að
standa að fjármögnun við brúarsmíðina og ber að fagna
því og þakka af heilum hug. Það eru því spennandi tímar
og margar áskoranir framundan en við treystum því að
útkoman verði okkur öllum til framdráttar.

Hópur nemenda frá Kirkjubæjarskóla

Eldgjá og Langisjór
Landverðir á Eldgjársvæðinu mættu þann 19. júní í Hólana
en þann dag var vegurinn opnaður inn í Eldgjá eftir lag
færingar. Aðrir vegir opnuðust svo einn af öðrum í kringum
mánaðamót og starfsstöðin var opin út september. 
Sú nýbreytni var viðhöfð þetta sumarið að landvörður var
við Ströngukvísl fram að hádegi alla daga en þar er fyrsta
vaðið á Fjallabaksleið nyrðri að austanverðu. Þar ræddu
landverðir við ferðamenn um svæðið og ábyrga ferðahegðun,
gáfu heilræði um þverun vatnsfalla eða komu með tillögur að
góðum gönguleiðum fyrir þá sem ekki lögðu í vöðin. Teljum
við að þessi tilraun hafi reynst vel og vonandi orðið til þess að
færri lentu í vandræðum á ferðum sínum.

Ratleikur við Skaftárstofu í tilefni vorhátíðar Kötlu jarðvangs

Nýidalur
Í Nýjadal, nyrstu starfsstöð vestursvæðis, hófst sumar
starfið í lok júní, um leið og Sprengisandsvegur var opnaður
og stóð fram í september. Eins og annars staðar felur
starfið í sér: vegalandvörslu, fræðslugöngur, utanvega
akstursmál, viðhald gönguleiða og upplýsingar til jeppaog göngufólks. Það sem einkennir hins vegar starfið þar
í auknum mæli er öryggishlutverkið sem færst hefur á
hendur landvarðar í Nýjadal. Umferð hópa og einstaklinga á
eigin vegum, sem ekki hafa alltaf útbúnað og/eða kunnáttu
til að takast á við ferðalög um eyðisanda og mislyndar,
óbrúaðar, ár í rysjóttu veðurfari, fer vaxandi og kallar á
aukna ráðgjöf og oft beina aðstoð landvarðar. Hálendis
gæsla Landsbjargar hafði bækistöð í Nýjadal í 3 vikur í
sumar og er mikill styrkur að því þegar hún er á svæðinu.
Utan þess tíma er landvörður einn um hlutverkið og bíllinn
sem hann hefur til afnota eina farartækið sem er staðsett
í Nýjadal. Hann á því í raun illa heimangengt, en svæðið
sem honum er ætlað að hafa eftirlit með er bæði víðfemt
og seinlegt yfirferðar. Til að reyna að bregðast við þessu og
geta t.d. sinnt eftirliti með gönguleiðum betur, ætlum við að
bæta við öðrum landverði og bíl yfir háönnina næsta sumar.

Stórt hlaup hófst í Skaftá 2. ágúst og höfðu landverðir
þá sérstakt eftirlit með ferðalöngum og veittu þeim upp
lýsingar um stöðuna. Í fyrstu var talið að hlaupið væri
nokkra daga að ná hámarki en strax daginn eftir, þann 3.
ágúst, hófst rýming á svæðinu frá upptökum Skaftár að
Hólaskjóli. Kom það sér þá vel að landverðir höfðu góða
yfirsýn yfir svæðið og þekktu vel til aðstæðna. Gott samstarf
við heimamenn er mikilvægur þáttur í að ná sem bestum
árangri í verndun svæðisins og er öllum aðilum til góðs.
Sú nýbreytni var tekin upp við smalanir í haust, í samráði
við fjallkóng, að landvörður lokaði gönguleiðinni inn að
Ófærufossi seinni hluta dags meðan smalað var fram úr
gjánni. Þessi einfalda aðgerð létti smölum á svæðinu lífið
til muna og verður höfð fyrir reglu í framtíðinni. Landvörður
notaði einnig tækifærið og skellti sér með gangnamönnum
í Fögrufjöll. Þannig fékk hann færi á eftirlitsferð um svæðið
með heimamönnum, bætti við þekkingu sína á örnefnum og
staðháttum og lagði sitt af mörkum í smölun í leiðinni.
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Hrauneyjar
Samstarf Umhverfisstofnunar og Vatnajökulsþjóðgarðs um
landvörslu á suðurhálendinu hélt áfram í sumar og fram á
haust. Starfsstöðin er í Hálendismiðstöðinni Hrauneyjum.
Þar 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 land
verðirnir vegalandvörslu og eftirliti á svæðunum og veittu
ferðamönnum upplýsingar um verndarsvæðin og nágrenni
þeirra. Vegalandvarsla er mikilvægur þáttur í forvörnum
gegn utanvegaakstri sem er mikið vandamál á suður
hálendinu. Vegfarendur eru m.a. upplýstir um mikilvægi
þess að ganga vel um náttúruna, aka ekki utan vega og hafa

náttstað á skilgreindum tjaldsvæðum. Þessi þáttur starfsins
hefur skilað góðum árangri í bættri ferðahegðun.

Fræðslusýning Vatnajökulsþjóðgarðs og Umhverfisstofnunar í Hrauneyjum

Heimsókn íbúa Skaftárhrepps að Laka, myndir: Ásta Sverrisdóttir

Í sumar var sett upp glæsileg fræðslusýning í anddyri
Hálendismiðstöðvarinnar. Þar er fjallað um helstu náttúru
perlur svæðisins, áningarstaði, jarðfræði, náttúruvernd
og ábyrga ferðahegðun, á myndrænan og aðgengilegan
hátt. Sýningunni er ætlað að veita gestum sem koma við í
Hrauneyjum greinargóðar upplýsingar og auðvelda þeim að
ferðast um hálendið á öruggan og ábyrgan máta. Hönnuður
sýningarinnar er Stefanía Ragnarsdóttir, sem er þar á
tvöföldum heimavelli, bæði sem grafískur hönnuður og
landvörður á hálendinu til margra ára.

Lakagígar
Starfið á Lakagígasvæðinu var með hefðbundnum hætti í
sumar. Landverðir voru mættir þann 19. júní og stóðu vaktina
til 12. september. Þeir hafa fasta viðveru við Laka megnið
af deginum og einnig í Tjarnargíg s einni h
 luta dags. Þeir
leggja mikla áherslu á að ná tali af öllum gestum svæðisins,
bjóða þá velkomna, fræða þá um svæðið og leiðbeina um
umgengni. Einnig bjóða þeir upp á stuttar fræðslugöngur, á
Laka og í Tjarnargíg, sem haldast í hendur við tímasetningu
áætlunarrútunnar.

Ríflega 90 manns tóku heimboðinu fagnandi, voru afar
skemmtilegir og fróðleiksfúsir gestir og gerðu þennan dag að
sannkölluðum hátíðisdegi. Landverðir kynntu sig og s tarfið og
leiddu fræðslugöngur upp á Laka og um Eldborgarfarveginn.
Dagurinn endaði með stærðar grillveislu við gangnamanna
skálann í Blágiljum, þar sem fulltrúi fjallskilanefndar og
fjallkóngurinn hjálpuðu okkur að gefa gestum okkar að borða
eftir langan og strangan dag. Við viljum nota tækifærið hér og
þakka þeim innilega fyrir samstarfið, sömuleiðis Sláturfélagi
Suðurlands, sem gaf okkur kjöt á grillið. Það er ómetanlegt
að eiga vini og velunnara nær og fjær og við erum þakklát
og glöð fyrir að eiga marga slíka í baklandinu. Þannig styrkti
byggðaþróunarverkefnið, Skaftárhreppur til framtíðar, d
 aginn
og gerði okkur kleift að bjóða upp á sætaferðir – og þegar
sást að þátttakan fór fram úr okkar björtustu vonum brugðust
Kynnisferðir skjótt við og lánuðu okkur aukarútu í tilefni d
 agsins.
Kærar þakkir enn og aftur öllsömul.

Sunnudaginn 22. júlí buðum við íbúum Skaftárhrepps, vinum
þeirra og vandamönnum, í heimsókn að Laka. Markmið
heimboðsins var að gefa heimamönnum tækifæri til að; sjá
hvernig dagurinn gengur fyrir sig á Lakagígasvæðinu, skoða
þá uppbyggingu sem garðurinn hefur staðið fyrir, fá fræðslu
bæði um svæðið og starfsemina, njóta náttúrufegurðarinnar
á hálendinu sínu og eiga skemmtilegan dag saman.
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Samstarf um útivistaráfanga
Síðastliðna vetur hefur verið í gangi samstarf um kennslu
í útivistaráfanga við Kirkjubæjarskóla. Að kennslunni
komu Vatnajökulsþjóðgarður, Rannsóknarmiðstöð Land
búnaðarins, Náttúrustofa Suðausturlands, Katla jarðvangur
og fleiri a
 ðilar. Styrkur fékkst í verkefnið frá byggðaþróunar
verkefninu Skaftárhreppur til framtíðar. Margt var gert, spáð
og grúskað. Hæst ber þó útilegu að Blesahrauni vorið 2017
og klifurferð að Hnappavöllum síðast liðið vor. Þökkum við
nemendum kærlega fyrir góð kynni og skemmtilega daga.

Bjarni Dagur að klifra leiðina Þar sem grámosinn glóir á Hnappavöllum

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

Gönguferð í Blesahraun og útivistarkennsla

Fræðsluáætlun
Í sumar gaf þjóðgarðurinn út fræðsluáætlun sína, en hún
hefur verið í vinnslu undanfarin misseri. Með henni er stigið
stórt skref í átt að þeim markmiðum sem lúta að fræðslu
starfi þjóðgarðsins og er m.a. kveðið á um í lögum um hann.
Markmið Vatnajökulsþjóðgarðs er að vernda einstaka náttúru
og sögu þjóðgarðsins, stuðla að rannsóknum á svæðinu,
fræða um það og ýta undir aukinn skilning a
 lmennings á
gæðum og sérstöðu svæðisins. Með aukinni þekkingu og
skilningi eykst áhugi Íslendinga og erlendra gesta á Vatna
jökulsþjóðgarði, náttúru hans og sögu, sem mun aftur leiða til
aukinnar virðingar og umhyggju fyrir svæðinu.

Eitt af markmiðum áætlunarinnar er að kynna þjóðgarðinn í
skólasamfélaginu. Sem liður í því héldu þjóðgarðsvörður og
Erla Þórey Ólafsdóttir, kennari við Kirkjubæjarskóla, málstofu á
haustþingi Kennarafélags Suðurlands núna í október. Þar kynntu
þær fræðsluáætlunina, samstarfsverkefni VJÞ og Erlu Þóreyjar
á liðnum vetri og hugmyndir um frekara samstarf. Þátttakendum
í málstofunni var boðið að hafa samband við þjóðgarðsvörð ef
þeir vildu nýta sér innlagnir frá honum í kynningu eða önnur
náttúrutengd viðfangsefni í kennslu. Vert er að árétta að við
erum alltaf tilbúin að kynna þjóðgarðinn, starfsemi hans og
náttúru fyrir áhugasömum hópum þegar þess er óskað.
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