Tillaga að Stjórnunar‐ og verndaráætlun vegna stækkunar Vatnajökulsþjóðgarðs í
Skaftárhreppi; Langisjór, Skælinga og Eldgjá
Fyrstu drög svæðisráðs vestursvæðis, febrúar 2012

I Inngangur
Þetta skjal fjallar um verndun svæða sem bættust við Vatnajökulsþjóðgarð með útgáfu
reglugerðar nr 764, 28. Júlí 2011. Skjalið skiptist í þrjá hluta: I inngang, II svæðislýsingu og
forsendur verndar, og III tillögu svæðisráðs vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs að stjórnunar‐
og verndaráætlun fyrir hið nýja svæði.
Svæðislýsingin byggir á upplýsingum úr Náttúruverndaráætlun 2009–2013 og ýmsum skýrslum
Náttúrufræðistofnunar, ásamt greiningarvinnu teiknistofunnar Steinsholts sf. Tillaga að
verndaráætlun byggir á hugmyndum svæðisráðs og þremur samráðsfundum sem haldnir voru
með hagsmunaaðilum á veitingastaðnum Nauthóli Reykjavík (23.01.12), á Geirlandi á Síðu
(24.01.12) og á Laugalandi í Holtum (25.01.12).

II Svæðislýsing og forsendur verndar
Náttúruverndaráætlun 2009–2013.
Stækkun þjóðgarðsins tekur til tveggja svæða á afréttum Skaftártungu‐ og Síðumanna í
Skaftárhreppi, samtals um 420 km2 (sjá kort). Bæði eru á Náttúruverndaráætlun 2009–20131.
Annars vegar er um að ræða stórt landsvæði (400 km2), kennt við Langasjó og Eldgjá, þar sem
verndargildið er fyrst og fremst jarðfræðilegs eðlis, tengt eldvirkni á löngum gossprungum.
Svæðið er í þeim hluta austurgosbeltisins þar sem eldvirkni hefur verið einna mest á landinu á
síðustu 100 þúsund árum; þar er að finna langar gígaraðir og gossprungur frá nútíma og
móbergshryggi frá síðasta hlýskeiði ísaldar sem þykja einstakir á heimsvísu.
Hins vegar er um að ræða lítið svæði (20 km2), í norðausturhluta Skaftáreldahrauns vestur af
Síðujökli, sem verndað er vegna sérstæðs gróðurfélags hraunanna, svokallaðrar
breyskjuhraunavistar, sem óvíða finnst annars staðar á landinu.
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Svæði (gullituð) sem felld voru undir Vatnajökulsþjóðgarð með reglugerð nr 764/2011 og tillaga að
Stjórnunar‐ og verndaráætlun nær til.

Langisjór og Eldgjá
Langir móbergshryggir úr basalti, myndaðir við sprungugos undir jökli á ísöld, einkenna landslag
svæðisins. Móbergshryggir af af þessu tagi finnast ekki utan Íslands og eru hvergi jafnmargir eða
ríkjandi í landslagi og á austurgosbeltinu vestan Vatnajökuls. Meginmarkmið friðlýsingarinnar
er því að vernda einstakar jarðmyndanir og landslag sem hefur sérstöðu á heimsvísu. Ríkjandi
berggerð í hryggjunum er móberg og þursaberg ásamt bólstrabergi. Hryggirnir eru myndaðir í
mörgum eldgosum og hafa gosefnin iðulega lagst yfir efni úr eldri gosum. Stefna hryggjanna er
nær alltaf hin sama (N40–42°A). Yngstu hryggirnir eru mest áberandi, t.d. Grænifjallgarður og
Fögrufjöll. Engin megineldstöð er á svæðinu sjálfu heldur tengjast jarðminjarnar stóru
megineldstöðvunum sitthvoru megin þess, að suðvestan Kötlu og Torfajökli og að norðaustan
Bárðarbungu og Grímsvötnum.
Stöðuvatnið Langisjór liggur í löngum dal milli tveggja móbergshryggja og hryggjaklasa,
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Fögrufjalla og Tungnaárfjalla. Vatnið er um 20 km langt og víðast um 1–2 km breitt. Vatnið og
umhverfi þess er þekkt fyrir náttúrufegurð. Þar kallast dökkbrúnt móberg og svartir vikrar frá
gosinu í Veiðivötnum, árið 1477, á við blátært fjallavatn og grænan mosagróður í fjallahlíðum.
Norðaustan við Langasjó falla vesturkvíslar Skaftár undan Tungnaárjökli og renna þaðan til suð‐
vestur með Fögrufjöllum austanverðum. Undanfarna áratugi hafa orðið miklar breytingar á far‐
vegi Skaftár á svæðinu milli Fögrufjalla og Lakagíga vegna hopunar jökla og aurframburðar í
Skaftárhlaupum.
Norðausturhluti Eldgjársprungunnar liggur um svæðið austanvert. Eldgjá er lengsta gígaröð sem
gosið hefur á landinu á sögulegum tíma (934–938), um 60 km löng, og frá henni kom
víðáttumesta hraun sem runnið hefur á jörðinni síðastliðin nokkur þúsund ár. Í norðaustri
hverfur Eldgjársprungan undir aurburð Skaftár og í suðvestri undir Mýrdalsjökul.
Svæðið afmarkast í suðaustri af Lakagígum sem gusu 1783–1784, öðru mesta hraungosi sem
þekkt er frá sögulegum tíma. Lakagígar voru friðlýstir 1971 sem náttúruvætti en urðu hluti af
Skaftafellsþjóðgarði árið 2004 og hluti af Vatnajökulsþjóðgarði árið 2008.
Í Skaftáreldahrauni norðan Kamba og sunnan Skaftár er að finna afar fagurt og sérstætt
tjarnarlandslag í samspili við gamburmosabreiður. Norðar og austar taka við víðáttumil sanda
og vikrasvæði og aurar Skaftár. Næst jökli, þar sem Skaftá rennur á aurum, flæmist hún yfir
víðáttumikið svæði í hlaupum og sækir inn í efsta hluta Skaftáreldahrauns.
Víðáttumestu vistgerðirnar á svæðinu eru sanda‐ og vikravist, auk melavista sem eru út‐
breiddastar milli Langasjávar og Tungnaár og sunnan Skaftár, austan Lyngfells. Í
Skaftáreldahrauni milli Lyngfellsgíga og Stakafells eru stór svæði þakin breiskjuhraunavist.
Meðfram Skaftá eru allstór svæði með eyravist. Í Fögrufjöllum og neðanverðum Grænafjallgarði
eru melagambra‐ og mosamóavistir. Í öllum þessum vistgerðum er jarðvegur kolefnisrýr og
basískur, sem er einkennandi fyrir ung vistkerfi í þróun. Tegundaauðgi blómplantna er lítil en
mosaflóra er víða fjölbreytt. Sérstæðasta vistgerðin er breiskjuhraunavist, sem er sjaldgæf og
staðbundin. Þá er sanda‐ og vikravist sérstök og óvíða jafn útbreidd og á þessu svæði.
Skaftáreldahraun vestan Síðujökuls
Svæðið spannar efsta hluta austurálmu Skaftáreldahrauns milli Innri‐ og Fremri‐Eyra vestan
Síðujökuls. Markmið friðlýsingarinnar er fyrst og fremst að vernda sérstætt lífríki, svokallaða
breyskjuhraunavist, sem einkennir hálendari hluta Skaftáreldahrauns en finnst óvíða á landinu
utan þess og er líklega einstætt á heimsvísu. Einkennistegundir breyskjuhraunavistar eru
breyskjufléttan hraunbreyskja, Sterocaulon vesuvianum, og gamburmosarnir hraungambri,
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Racomitrium lanuginosum, og melagambri, R. ericoides. Af algengum blómplöntum má nefna
lotsveifgras, Poa flexuosa, kornsúru, Bistorta vivipara, og snæsteinbrjót, Saxifraga nivalis.
Smádýralíf er afar fjölskrúðugt og sérstakt miðað við aðrar vistgerðir á hálendinu. Þar eru
mýflugur af svokallaðri speppamýsætt, Mycetophilidae, algerlega ríkjandi en þær lifa á lífrænni
skán sem myndast í gjótum og sprungum í hrauninu. Snjótittlingur er einkennisfugl
breyskjuhraunavistar og er hvergi algengari varpfugl á hálendinu.
Rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða
Faghópur I, Rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða, sem mat náttúru og
menningargildi fyrirhugaðra virkjunarkosta á landinu, hefur tekið undir og ítrekað
náttúruverndargildi ofangreindra svæða. Í sérstakri ábendingu Faghóps I til stjórnvalda segir2:
Það er mat faghópsins að suðurhluti miðhálendisins, á hinu eldvirka belti frá
Markarfljóti og austur að Skaftá, búi yfir mjög miklum verðmætum, einkum í
jarðminjum, landslagi og víðernum, en einnig að hluta í lífríki. Innan þessa svæðis falla
mörg af merkilegustu jarðfræðifyrirbærum landsins svo sem Torfajökulssvæðið, Eldgjá
(frá Mýrdalsjökli að Langasjó), Lakagígar og Skaftáreldahraunið, móbergshryggir við
Langasjó, Tungnaá, og suðaustan Torfajökulssvæðisins og Markafljótsgljúfur. Einnig
má nefna Rauðubotna, Mælifellssand og Þórsmörk/Almenninga.
Svæðið er ekki sérstaklega lífauðugt en þar eru þó tvenns konar vistkerfi sem eru mjög
óvenjuleg á heimsvísu, breiskjuhraunin á hálendi Skaftáreldahrauns og hið þykka
mosagróna Eldhraun á láglendi. Svæðið býr yfir einstaklega fjölbreyttu landslagi sem
sumt á sér óvíða, og jafnvel hvergi hliðstæðu og stórir hlutar þess eru enn lítt snortið
víðerni.

Rammaskipulag hálendissvæða í Rangárvalla‐ og Vestur‐Skaftafellssýslu
Teiknistofan Steinsholt vinnur nú (2012) að rammaskipulagi fyrir hálendissvæðið
norðan Mýrdalsjökuls og vestan Vatnajökuls. Þótt vinnunni sé ekki lokið þykir rétt að
gera lauslega grein fyrir henni hér hvað varðar umrætt svæði í Vatnajökulsþjóðgarði.
Landinu er skipt upp í náttúrufarsheildir samkvæmt aðferðafræði sem notuð var við
Svæðisskipulag miðhálendisins. Til grundvallar eru notuð fjarkönnunargögn,
jarðfræði3‐ og gróðurkort4, Corine‐flokkun landgerða5 og kortlagning jarðvegsrofs á
2

Bls. 72–73, í: Niðurstöður 2. áfanga rammaáætlunar. 2011. Sveinbjörn Björnsson, ritsjóri. Verkefnisstjórn um gerð
rammaáætlunar og iðnaðarráðuneytið, Reykjavík; http://www.idnadarraduneyti.is/media/Acrobat/Rammaaaetlun‐1.pdf
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Haukur Jóhannesson og Kristján Sæmundsson. 1998. Jarðfræðikort af Íslandi, berggrunnur, 1:500.000. Náttúrufræðistofnun
Íslands.
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Guðmundur Guðjónsson og Einar Gíslason 1998. Gróðurkort af Íslandi í mælikvarða 1:500.000. Yfirlitskort.
Náttúrufræðistofnun Íslands.
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landinu6. Landslagsheildunum eru gefnar einkunnir frá einum upp í fjóra með tilliti til
jarðmyndana, náttúrufars‐ og útivistargildis. Samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðum
lenda umrædd svæði á hálendi Skaftárhrepps nánast í heild sinni í hæsta flokki fyrir
náttúrufarsgildi.

Landslagsheildir vestan Vatnajökuls og náttúrufarsgildi þeirra (Steinsholt ehf. Vinnugögn).

Af umfjölluninni hér að ofan má ljóst vera að þau landsvæði sem bættust við
Vatnajökulsþjóðgarð með reglugerð 764/2011 hafa hátt náttúruverndargildi á landsvísu og
jafnvel heimsvísu.
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Kolbeinn Árnason og Ingvar Matthíasson 2009. Corine‐landflokkun á Íslandi 2000 og 2006.
Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson og Arnór Árnason 1997.
Jarðvegsrof á Íslandi. Landgræðsla ríkisins og Rannsóknastofnun landbúnaðarins, 157 bls.
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III Stjórnunar‐ og verndaráætlun
[Stjórnunar‐ og verndaráætlun fyrir Vatnajökulsþjóðgarð er sett fram í samræmi við ákvæði laga
um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007 og reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 608/2008, með
síðari breytingu. Hún er eitt meginstjórntæki þjóðgarðsins og verkfæri til stefnumótunar.
Ferlið við gerð áætlunarinnar er þannig að svæðisráð viðkomandi rekstrarsvæða gera tillögu að
stjórnunar og verndaráætlun. Stjórn þjóðgarðsins tekur við tillögunni, fjallar um hana og
auglýsir formlega í óbreyttri eða breyttri mynd. Endanleg tillaga stjórnar er send
umhverfisráðherra til staðfestingar.
Áætlunin er því samstarfsverkefni stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs, svæðisráða, fjölmargra
sérfræðinga og hagsmunaaðila. Hagsmunaaðilum gefst kostur á að gera athugasemdir á þremur
stigum, þ.e. meðan tillagan er til umfjöllunar hjá svæðisráði, stjórn og að lokum ráðherra.
Skjalið fylgir uppbyggingu núgildandi Stjórnunar‐ og verndaráætlunar. Miðað er við að
endanlegur texti fyrir nýtt/stækkað svæði verði felldur inn í núgildandi Stjórnunar‐ og
verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs, afmarkaður með lit, undirstrikun eða á annan hátt, og
hún auglýst þannig. Fyrir það verkefni sem hér liggur fyrir er aðeins þörf á að opna/breyta
neðangreindum köflum]

Kafli 2.3 Verndarsvæði
Lagt er til að mikill meirihluti landsins sem bættist við Vatnajökulsþjóðgarð með reglugerð
764/2011 fari í verndarflokk II (Þjóðgarður) en að um það bil tíundi hluti svæðisins, kenndur er
við Skælinga (sjá kort), fari í verndarflokk VI (Verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu auðlinda) 7.
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Sjá nánari skilgreiningar á þessum flokkum í Stjórnunar‐ og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs, bls. 8–11.
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Tillaga að verndarflokkun nýrra svæða í Vatnajökulsþjóðgarði. Skælingar (rauðlitað svæði) fari í
verndarflokk VI, en annað land (gullituð svæði) í verndarflokk II. (ATH! Afmörkun Skælinga er ekki
nákvæm á þessu korti).

Forsendur tillögunnar eru annars vegar þær að hefðbundnar nytjar á því svæði sem flokkað er
sem þjóðgarður samrýmast vel skilgreiningu Alþjóða náttúruverndarsamtakanna (IUCN): „Stór
ósnortin eða lítt snortin landsvæði sem ætluð eru til verndunar á heildstæðum
landslagsvistfræðilegum ferlum, til viðhalds þeim tegundum og vistkerfum sem eru einkennandi
fyrir svæðið en eru að sama skapi grundvöllur fyrir ýmis tækifæri á sviði umhverfismála,
menningar‐ og andlegra málefna, vísinda, fræðslu, tómstunda og ferðamennsku [......] taka tillit
til þarfa heimamanna við nýtingu auðlinda svo lengi sem þær ganga ekki gegn
meginmarkmiðinu [.....] að vernda líffræðilegan fjölbreytileika ásamt þeim vistfræðilegu kerfum
og ferlum sem þar liggja að baki“8.
Hins vegar eru Skælingar mikilvægur beitarafréttur Skaftártungumanna. Þar er gott beitiland og
þar gengur talsvert fé. Mikilvægt þykir að verndarflokkurinn endurspegli og leggi áherslu á
sjálfbæra nýtingu þessa svæðis. Samkvæmt skilgreiningu IUCN innihalda verndarsvæði í flokki
VI: “Friðuð vistkerfi og búsvæði ásamt tengdum menningarlegum gildum og hefðbundnu
auðlindastjórnunarkerfi. Þessi svæði eru yfirleitt stór og að mestu leyti í óröskuðu náttúrulegu
ástandi en hluta þeirra er stjórnað með tilliti til sjálfbærrar nýtingar náttúruauðlinda. Gert er
ráð fyrir hóflegri og sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda sem ekki tengjast iðnaði eða stóriðju.
Nýting sé ávallt í samræmi við náttúruvernd og að náttúruvernd sé eitt af aðalmarkmiðum
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Tilvitnun í Stjórnunar‐ og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs, bls. 10.
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svæðisins9.”
Endurvinna þarf mynd 2.1 með réttum mörkum og lit miðað við ákvörðun um verndarflokk.
Endurvinna mynd 2.2 með réttum mörkum.

Kafli 3. Lýsing
[Skotið verður inn setningum og staðarnöfnum eftir því sem við á]
3.1 Land þjóðgarðsins
bls 15: „Vatnajökulsþjóðgarður nær yfir rúmlega 13.280 ferkílómetra“,...
bls 15. Endurvinna mynd 3.1 með réttum mörkum
bls 16. Endurvinna mynd 3.2 þannig að hún sýni rétt mörk og nýja svæðið allt sem þjóðlendu
Bls. 17. Endurvinna mynd 3.3 með réttum mörkum
3.2. Náttúra og Landslag
Bls. 18. Endurvinna mynd 3.4. með réttum mörkum
Bls. 19. Smábreytingar á texta: „.... langar gossprungur frá nútíma, vikursandar en einnig
gamburmosahraun. Móbergshryggirnir Grænifjallgarður, Tungnaárfjöll og Fögrufjöll ramma af
Langasjó, stærsta stöðuvatn þjóðgarðsins. Lakagígar, 25 km löng gígaröð sem myndaðist í
Skaftáreldum 1783–1784, og austurhluti Eldgjár sem gaus 934–938, eru innan þjóðgarðs og
ennfremur efsti hluti Skaftáreldahrauns. Suðaustan Fögrufjalla flæmist Skaftá á aurum og gerir
strandhögg í Skaftáreldahraun og Fögrufjöll í hlaupum“.
Bls. 21. Endurvinna mynd 3.5 með réttum mörkum
Bls. 22. Textainnskot: „... reinin sem liggur til suðvesturs frá Bárðarbungu þeirra mest. Enn
fremur teygir Eldgjársprungureinin frá Kötlu í Mýrdalsjökli sig inn í þjóðgarðinn vestanverðan.
Hún nær jökla á milli, um 60 km löng, en hverfur undir aurburði Skaftár í norðaustri. Norðan
jökulsins er Askja í Dyngjufjöllum, ein stórbrotnasta eldstöð landsins“.
Bls. 22. Endurvinna mynd 3.6 með réttum mörkum
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Blas. 24. Innskot í kafla um menningu og sögu: „...auk þess eru víða gamlir leitarmannakofar.
Sumir þeirra hafa verið gerðir upp sem gönguskálar. Í Herðubreiðarlindum
Bls. 24. Innskot í kafla um landnýtingu: „...Mest er hún næst byggð sunnan og vestan jökla en
minnst....“
3.3 Sérstaða þjóðgarðsins
Bls. 25. Innskot: „...Þar eru Lakagígar frá 1783‐1784, upptök Skaftáreldahrauns, annars mesta
hrauns sem runnið hefur á jörðinni á sögulegum tíma. Það gos olli móðuharðindum, mestu
náttúruhamförum á Íslandi eftir landnám og hafði í nokkur ár áhrif á loftslag um allan heim. Þar
er Eldgjá sem gaus 934–938 mesta basaltflæðigosi sögunnar. Þar er enn fremur Askja í
Dyngjufjöllum....“

Kafli 8 Mat á verndargildi
Bls. 54. Endurvinna mynd 8.1 með réttum mörkum

Kafli 9 Landnýting
9.1.1. Dreifð verndarsvæði
Lagt er til að gervigígum verði bætt á lista yfir dreifð verndarsvæði, sbr. eftirfarandi.
Gervigígar
Forsendur
Gervigígar myndast þegar hraun rennur út í grunnt vatn eða yfir votlendi. Vatnið undir
hraunhellunni sýður og þegar gufuþrýstingur er orðinn hærri en sem nemur styrk hraunlagsins
brýst gufan upp í gegnum hraunið með miklum sprengingum og gervigígagos hefst. Gervigígar
eru ekki í neinu frábrugðnir öðrum gígum í útliti ef þeir ná að gjósa nokkrum sinnum. Aðal
munurinn á þeim og öðrum gígum liggur í því að þeir fyrrnefndu hafa engar aðfærsluæðar
(rætur).
Gervigígvar njóta sérstakrar verndar samkvæmt 37 gr. náttúruverndarlaga. Þeir finnast hvergi á
jörðinni utan Íslands að því talið er, en utan jarðarinnar eru þekkt gervigígasvæði á
reikistjörnunni Mars.
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Á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru nokkur gervigígasvæði í Skaftáreldahrauni. Þau helstu
innan þjóðgarðsmarka eru: norðan Blængs (Sappar), suður af Tröllhamri, við Stakfell og milli
Grjótár og Skaftár.
Markmið
Að tryggja varðveislu sérstæðra jarðmyndana sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt
náttúruverndarlögum.
Skilmálar
Gangandi umferð er óheimil utan merktra göngustíga. Allur akstur, þar með talinn vetrarakstur,
er óheimill í og við gervigígaþyrpingar.

9.1.5 Innan vestursvæðis
Svæðið norðan Kamba (milli Kamba og Skaftár)
Forsendur
Svæðið er afar afskekkt og fáförult. Á því er að finna viðkvæman mosagróður, túndrumyndanir
(frosttígla), tjarnir og síki sem eru mikilvæg búsvæði vatnalífvera og fæðusvæði andfugla, álfta
og gæsa, auk himbrima.
Markmið
Ásýnd og friðsæld svæðisins rýrist ekki vegna umferðar gesta. Mosagróðri, votlendi og dýralífi
verði ekki raskað.
Skilmálar:
Gangandi umferð er óheimil utan merktra göngustíga. Umferð á hestum og reiðhjólum er
óheimil. Vetrarakstur er óheimill.
Langisjór og Fögrufjöll
Forsendur
Langisjór og Fögrufjöll eru af mörgum talin með fegurstu stöðum Íslands þar sem fjalladýrð og
friðsæld ríkir. Fögrufjöll eru vinsælt gönguland með viðkvæman mosagróður. Langisjór er
vinsæll til bátsferða og veiða.
Markmið
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Friðsæld svæðisins rýrist ekki vegna umferðar gesta. Gróðri verði ekki raskað né vatnalífríki
spillt.
Skilmálar:
Aðeins gangandi fólki er heimil för um Fögrufjöll að sumri og vetri. Þjóðgarðsvörður getur, í
samráði við svæðisráð, sett reglur um vélarstærð og umferð vélbáta á Langasjó ef ástæða þykir
til.

9.2 Víðerni Vatnajökulsþjóðgarðs
Austurhluti Lakagíga og efsti hluti Skaftár og Skaftáreldahrauns
Forsendur
Svæðið afmarkast af mörkum þjóðgarðs í suðri, Laka í vestri og Langasjó í norðri. Innan þess er
austurhluti Lakagíga og efsti hluti Skaftáreldahrauns, aurasvæði Skaftár næst Jökli og Fögrufjöll
austan Sveinstinds. Á svæðinu eru viðkvæmar gígamyndanir og gervigígar og gróður með hátt
verndargildi; breyskjuhraunavist og sand‐ og vikravist.
Markmið
Að ímynd svæðisins sem óbyggt víðerni spillist ekki.
Skilmálar:
Almennir skilmálar um víðerni.

9.3 Samgöngur
Lagt er til að eftirfarandi leiðir verði opnar (bætist við töflu bls. 74–78):
Vegur
Landsvegir
F 208 Fjallabaksleið nyrðri, um 10 km frá
afleggjara að Faxasundum í vestri að Ströngukvísl í
austri
F 235 Langisjór
F 223 Eldgjá
Aðrir vegir
Vegur á Breiðbak, frá F235
Vegur að skála við Sveinstind, frá F235
Vegur að útsýnisstað við Vestra‐Gljúfur sunnan

Skilmálar

Legu vegarins suðvestan Langasjávar verði lítillega
breytt í samræmi við tillögu á deiliskipulagi

Vegurinn verði heflaður og greiðfær jeppum og
jepplingum
Vegurinn verði heflaður og greiðfær jeppum og
jepplingum
Vegurinn verði heflaður og greiðfær jeppum og
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Sveinstinds, frá F235
Vegur að veiðihúsi við Langasjó, frá F235
Hringleið um Hellnafjall, frá F235
Leið með norðurbakka Langasjávar
Leið frá Breiðbak austur fyrir Langasjó (syðri leið)
Leið frá Breiðbak að Botnaveri/Gnapavaði við
Tungnaá
Vegur að bílastæði við Gjátindi, frá F208
Hringleið um Skælinga og Blautulón, frá F208 og
F235
Leið að Blautulónum (veiðislóð)

jepplingum
Vegurinn verði greiðfær jeppum
Torleiði, lágmarks viðhald
Torleiði, opin frá 1. september (hámarksþungi 3,5
tonn)
Torleiði, lágmarks viðhald
Torleiði, lágmarks viðhald
Vegurinn verði heflaður og greiðfær jeppum og
jepplingum
Vegurinn verði heflaður og greiðfær að Stóragili á
Skælingum. Torleiði eftir það. Skilti vari
sérstaklega við vegi um Blautulón
Torleiði, lágmarks viðhald

9.3.3 Gönguleiðir
Lagðar eru til eftirfarandi breytingar á texta (undirstrikað):
Bls. 80, 3. mgr, eftir „Snæfellsskáli ‐ Geldingafell – Lónsöræfi“, bæta við: Langisjór – Skælingar – Eldgjá –
Hólaskjól
Bls. 80, 4. mgr: Hluti þeirra liggur milli þjóðgarðs og aðliggjandi svæða en í þeim tilvikum skal samráð
haft við viðkomandi landeigendur, sveitarfélög og ferðamálafélög. Í sumum tilvikum þarf að brúa stórár
og er m.a. gert ráð fyrir tveimur göngubrúm, eða göngubrú og kláfi, yfir Skaftá; móts við Stóragil á
Skælingum og sunnan Sveinstinds.
Bls. 80, 5. mgr, upptalning, breyta „Hólaskjól – Eldgjá – Skælingar – Lakagígar (göngubrú á Skaftá)“ í:
Langisjór – Lakagígar – Skælingar – Eldgjá (göngubrýr eða göngubrú og kláfur á Skaftá)

9.3.4 Reiðleiðir
Lagðar eru til eftirfarandi viðbætur við töflu bls. 81:
Með Fjallabaksleið nyrðri
Bls. 82. Lagt er til að bæta við upptalningu „Innan Vatnajökulsþjóðgarðs eru helstu áningarstaðir sem hér
segir:“
•
•
•

Við Skuggafjallakvísl á Fjallabaksleið nyrðri: Áningargerði
Við vegamót F208 og F223 (mynni Eldgjár) á Fjallabaksleið nyrðri: Áningargerði
Á þjónustusvæði við suðvesturenda Langasjávar: Áningargerði
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9.4.5 Þjónustusvæði innan Vestursvæðis
Tillaga er gerð að eftirfarandi uppbyggingu þjónustusvæða:
Skáli sunnan Sveinstinds
Forsendur:
Sunnan Sveinstinds er gistiskáli í eigu Skaftárhrepps. Ferðafélagið Útivist hefur leigt skálann af
sveitarfélaginu og framleigt til almennings. Unnið verður deiliskipulag fyrir skálann og næsta nágrenni
hans.
Markmið:
Áframhaldandi möguleiki á skálagistingu og gistingu í tjöldum fyrir almenning, einkum gönguhópa.
Skilmálar:
Gert verði ráð fyrir mögulegri stækkun gistiskála, litlu tjaldsvæði með lágmarksþjónustu, vatnsalerni og
áningaraðstöðu fyrir gesti.
Skáli í Stóragili á Skælingum
Forsendur:
Í Stóragili á Skælingum er gistiskáli í eigu Skaftárhrepps. Ferðafélagið Útivist hefur leigt skálann af
sveitarfélaginu og framleigt til almennings. Unnið verður deiliskipulag fyrir landið í næsta nágrenni
skálans.
Markmið:
Áframhaldandi möguleiki á skálagistingu og gistingu í tjöldum fyrir almenning, einkum gönguhópa.
Skilmálar:
Gert verði ráð fyrir mögulegri stækkun gistiskála, litlu tjaldsvæði með lágmarksþjónustu, vatnsalerni og
áningaraðstöðu fyrir gesti.
Við Suðvesturenda Langasjávar
Forsendur
Undir klettahæð við suðvesturenda Langasjávar er gert ráð fyrir þjónustusvæði samkvæmt deiliskipulagi
sem er í vinnslu. Þjónustan felst í vatnssalerni, áningaraðstöðu fyrir ferðamenn, upplýsingaskiltum og
tjaldsvæði með lágmarksþjónustu. Ennfremur er gert ráð fyrir litlu bátalægi/bryggju þar sem setja má út
og taka upp kajaka og aðra létta árabáta.
Markmið:
Að bjóða upp á áningar‐ og upplýsingaaðstöðu fyrir ferðamenn og gistingu í tjöldum fyrir þá sem þess
óska.
Skilmálar:
Gert er ráð fyrir litlu tjaldsvæði með lágmarksþjónustu, vatnsalerni og áningaraðstöðu fyrir gesti.
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Við norðausturenda Langasjávar
Forsendur:
Unnið verði deiliskipulag sem geri ráð fyrir litlu tjaldsvæði og skála norðanaustan Langasjávar ásamt
salernisaðstöðu. Þjónustusvæðið verði einkum hugsað fyrir göngufólk sem er að ganga umhverfis
Langasjó, eða lengra aðkomið, en opið öllum. Staðsetning þess verði valin af kostgæfni og skilgreind
nánar i deiliskipulagi með það fyrir augum að spilla sem minnst öræfakyrrð svæðisins.
Markmið:
Að bjóða upp á gisti‐ og áningaraðstöðu fyrir göngufólk og aðra gesti norðan Langasjávar.
Skilmálar:
Gert er ráð fyrir skála og tjaldsvæði með lágmarksþjónustu, salerni og áningaraðstöðu fyrir daggesti.
Á Fjallabaksleið við Eldgjá/Ströngukvísl
Forsendur:
Unnið verði deiliskipulag sem gefi möguleika á útvíkkun áningaraðstöðu á Fjallabaksleið við Eldgjá þar
sem heppilegast þykir að koma skilaboðum til gesta. Auk snyrtingar verði gert ráð fyrir dagskýli eða
gestaskjóli þar sem landvörður getur dvalið yfir daginn og veitt upplýsingar.
Markmið:
Að bæta aðstöðu landvarða og gesta við Eldgjá á Fjallabaksleið.
Skilmálar:
Gert er ráð fyrir dagskýli fyrir landverði ásamt gestaskjóli og útvíkkaðri áningaraðstöðu fyrir daggesti.

Hólaskjól við Lambaskarðshóla (utan þjóðgarðsmarka)
Forsendur:
Í Hólaskjóli sunnan Eldgjár er hálendismiðstöð skv. skilgreiningu svæðisskipulags miðhálendisins. Þar
er rekin ferðaþjónusta og þar er landvörslustöð sem þjónar einkum syðri hluta Vestursvæðis.
Markmið:
Gert er ráð fyrir landvarðarstöð áfram ásamt upplýsingamiðlun.
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