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SUMARIÐ 2012
FRAMKVÆMDIR 
Í fyrra var borað eftir köldu vatni á neðra bílastæðinu við 
Laka og komið þar fyrir vatnssalerni og hellustétt. Jafnframt 
voru þar settar niður átta sólarsellur sem sjá borholudælunni 
og ljósum á salerni fyrir rafmagni. Húsið er í grunninn 
svokallað „Kárahús”, smíðað af Kára Lárussyni í Búðardal 
eftir teikningu Stefáns Arnar Stefánssonar arkitekts en með 
sérstakri lerkiklæðningu sem verður einkennandi fyrir hús af 
þessu tagi í Vatnajökulsþjóðgarði. 

Í júlí verður komið fyrir öðru heldur stærra húsi í sama stíl 
norðan við salernið. Það verður viðveruhús fyrir landverði 
og jafnframt móttaka fyrir ferðamenn. Þegar seinna húsið 
er risið með tilheyrandi stétt og skjólvegg verður komin 
þarna látlaus áningaraðstaða fyrir ferðamenn. Seinna 
meir er hugsanlegt að bætt verði við skýli þar sem koma 
má fyrir sýningarspjöldum til fræðslu. Í tengslum við 
þessar framkvæmdir hefur verið stikuð ný leið á Laka frá 
áningaraðstöðunni sem sameinast gömlu gönguleiðinni  
upp af efra bílastæðinu. 

Fylgt úR hlAÐI
Markmið þessa fréttabréfs er að upplýsa um starfsemi Vatnajökulsþjóðgarðs, vestursvæði, og vekja athygli  
á starfinu fram undan.

Sumarið er komið tveimur til þremur vikum fyrr en í fyrra og starfsemin óðara að fara í gang. Fært var orðið í 
Hólaskjól strax í byrjun júní og litlu síðar voru Dómadalsleið og Fjallabaksleið nyrðri opnaðar og einnig Lakavegur. 
Sprengisandsleið í Nýjadal að sunnanverðu var opnuð rétt fyrir þjóðhátíð en Sprengisandsleið norðan Nýjadals verður 
opnuð um mánaðamótin júní-júlí. .  

Sex landverðir verða við störf á vestursvæði í sumar. Þrír þeirra teljast vera heimamenn og er það gleðilegt því að það 
er stefna þjóðgarðsins að virkja til starfa fólk af nærsvæðum eins og framast er kostur. Tímabundið hlé hefur verið 
gert á verndaráætlunarvinnu vegna stækkunar þjóðgarðsins í Skaftárhreppi meðan stjórn þjóðgarðsins undirbýr fleiri 
breytingar á stjórnunar- og verndaráætlun garðsins. Fyrir vikið gefst svæðisráði og fleirum tækifæri til vettvangsferða 
um viðkomandi svæði í sumar. Gert er ráð fyrir að vinna við verndaráætlun hefjist aftur í haust og að svæðisráð skili 
stjórn garðsins tillögu sinni síðar á árinu. 

Í sumar er fyrirhugað að ljúka þeirri uppbyggingu sem hófst á Lakasvæðinu 2010. Reist verða landvarðahús í 
Blágiljum (seinni áfangi) og viðveruhús við Laka til að fullgera áningaraðstöðuna þar. Þá verður haldið áfram að 
stika slóðir og merkja aðkomuleiðir og helstu áningarstaði þjóðgarðsins og gefinn út bæklingur um norðurhluta 
vestursvæðis, Tungnafellsjökul og Vonarskarð. Áfram verður haldið með fræðsludagskrá í lítillega breyttri mynd frá  
því í fyrra. Dagskráin er birt í þessu fréttabréfi. Við bjóðum unga sem aldna velkomna að njóta fræðsludagskrárinnar 
og náttúru og þjóðgarðsins með okkur í sumar.  

Snorri Baldursson
þjóðgarðsvörður
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Hér væri ágætt að hafa smá myndatexta...

Mosaskemmdir

Lagfærð svæði

Í sumar verður haldið áfram 
viðgerðum á mosaskemmdum 

við Lakagíga. 
©Kári Kristjánsson



Sumarið 2010 var reistur svefnskáli fyrir landverði í 
Blágiljum, fyrri eining af tveimur. Seinni einingin, stofa 
og eldhús, verður reist í sumar og jafnframt gengið 
endanlega frá landvarðasetrinu með tilheyrandi pöllum  
og grjóthleðslum. Húsið er teiknað af Arkís arkitektum  
og standa vonir til að það verði staðarprýði fullbyggt. 

lAnDVARSlA Og FRÆÐSlA
Sex landverðir verða við störf á vestursvæði í sumar, 
auk afleysingafólks. Í Lakagígum verða Helga Lucie 
André Káradóttir og Þorbjörg Ása Jónsdóttir. Í Hólaskjóli 
– Langasjó verða Róbert Sigurjónsson og Þórður 
Reynisson. Í Nýjadal verða Gunnar Njálsson og

Guðmundur Árnason. Þau Helga, Þorbjörg og Þórður 
luku landvarðanámskeiði í vetur og eru ný í starfi. Þau eru 
boðin sérstaklega velkomin til starfa. 

Boðið verður upp á fræðsludagskrá á öllum landvarða-
stöðvum í sumar. Fræðsludagskráin er með lítillega 
breyttu sniði frá í fyrra og er nú í fyrsta skipti boðið upp á 
stuttar fræðslugöngur á öllum landvörslustöðvum daglega 
á tímabilinu 10. júlí til 14. ágúst. Í göngunum er lögð 
áhersla á náttúrutúlkun og upplifun og hvetjum við alla til 
að nýta sér þessa ókeypis þjónustu og skipuleggja ferðir 
sínar um þjóðgarðinn með þetta í huga. Fræðsludagskrá 
alls þjóðgarðsins má nálgast á slóðinni: www.vjp.is/
thjodgardurinn/sumardagskra-2012.
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Lakagígar

gönguferð á Laka, mánudaga – föstudaga, kl. 12:00. 
Gengið á Laka frá bílastæði við rætur fjallsins. Frá toppi 
Laka er afar gott útsýni yfir gígaröðina til austurs og 
vesturs og sýn á marga jökla. Á leiðinni segir landvörður 
frá Skaftáreldum og afleiðingum þeirra. Gangan tekur um 
einn og hálfan tíma. 

gönguferð um Eldborgarfarveg, laugardaga og 
sunnudaga, kl. 14:00. Gengið frá bílastæði við Tjarnargíg 
að gígnum og þaðan um Eldborgarfarveg til baka. Á 
leiðinni er sagt frá framvindu Skaftárelda og afleiðingum 
þeirra, hraunmyndunum og náttúru svæðisins. 

Lengri ferðir (3–4 tímar) á Kamba frá Lambavatni og 
að Uxatindum úr Úlfarsdal verða farnar um helgar eftir 
samkomulagi við landverði. Símar: 842 4358, 842 4359. 

HóLaskjóL / ELdgjá / Langisjór

kvöldrölt með landverði alla daga frá tjaldsvæðinu 
í Hólaskjóli, kl. 20:30. Landvörður gengur með gestum 
í hálfan til einn tíma og segir frá náttúru, sögu og ferða-
möguleikum svæðisins. 

gönguferð að ófærufossi, laugardaga og 
sunnudaga, kl. 13:00. Gengið er frá bílastæðinu í Eldgjá 
að Ófærufossi og sagt frá sögu og náttúru Eldgjár.  

Lengri ferðir (3–4 tímar), svo sem á Gjátind 
og Sveinstind eða að Fagralóni, verða farnar eftir 
samkomulagið við landverði. Símar: 842 4379 og  
842 4355. 

nýidaLur / sprEngisandur/
Tungnaáröræfi / jökuLHEiMar

kvöldrölt með landverði, alla daga frá skálanum 
í Nýjadal, kl. 20:30. Landvörður gengur með gestum 
í hálfan til einn tíma; segir frá náttúru, sögu og ferða-
möguleikum svæðisins. 

Lengri gönguferðir (3–4 tímar), svo sem á Háhyrnu 
eða inn í Nýjadal, verða farnar eftir samkomulagi við 
landverði. Símar 842 4376 og 842 4377.

Viðvera landvarðar í Jökulheimum á sunnudögum, kl. 
13:00–17:00. Landvörður er við skála Jöklarannsókna-
félagsins, býður upp á kakó og spjallar við gesti.

FRÆÐSlUDAgSKRá SUMARIÐ 2012
VeStURSVÆÐI VAtnAjöKUlSþjóÐgARÐS SUMARIÐ 2012,  10. júlí–14. ágúSt

Eldgjá er mikið náttúruundur.    ©Snorri Baldursson
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AÐgeRÐIR tIl AÐ AUÐVelDA geStUM FöR 
UM þjóÐgARÐInn
Merking vega og áningarstaða

Áfram verður haldið því mikla verki að merkja helstu 
aðkomuleiðir og áningarstaði þjóðgarðsins. Í sumar 
er fyrirhugað að koma upp alls sex fræðsluskiltum 
á Sprengisands- og Dyngjufjallaleið, við Laka og í 
Eldgjá, tveimur aðkomuskiltum á Tungnaáröræfum 
og viðvörunarskiltum við Blautulón og Bárðargötu. Þá 
er stefnt að því að setja inn gps-ferla og stika slóðir á 
Tungnaáröræfum, við Sveinstind og í Tungnaárfjöllum 
norðan Langasjávar. 

Lagfæringar og stikun göngustíga og sLóða

Einnig höldum við ótrauð áfram uppbyggingu, lagfæringu og 
stikun gönguleiða í þjóðgarðinum. Stikuð verður hringleið 
að Fagralóni við Langasjó, á Kamba í Lakagígum, lokið 
við merkingu gönguleiða í Vonarskarði og áfram unnið að 
lagfæringum og uppbyggingu á gönguleiðum í Eldgjá og 
Lakagígum. Þjóðgarðurinn nýtur áfram aðstoðar bresku 
sjálfboðaliðanna frá British Trust for Conservation Vounteers 
(BTCV) en því miður dregst sú aðstoð talsvert mikið saman 
frá því í fyrra. Þá hefur Ferðaklúbburinn 4x4 boðið fram hjálp 
við stikun ökuslóða og þjóðgarðurinn hefur gert samning 
við björgunarsveitirnar Kyndil og Stjörnuna um aðstoð við 
landbætur í Lakagígum og Eldgjá í sumar.   

Nýr gönguleiðabæklingur 
fyrir norðurhluta 
vestursvæðis, 
Tungnafellsjökul og 
Vonarskarð, er í lokavinnslu 
og verður prentaður á 
íslensku og ensku í sumar. 
Bæklingurinn verður í sama 
broti og sá sem gefinn 
var út í fyrra um Lakagíga, 
Langasjó og Eldgjá. 
Gönguleiðakort má nálgast 
á heimasíðu þjóðgarðsins 
á slóðinni: www.vjp.is/
thjodgardurinn/kort-og-
kortasja.

Þjóðgarðurinn tekur þátt í rekstri Skaftárstofu, upplýsinga-
miðstöðvar á Kirkjubæjarklaustri, með Skaftárhreppi, 
Kirkjubæjarstofu, Friði og frumkröftum og Skaftáreldum 
ehf. Sýningin sem þar var opnuð í fyrrasumar verður 
með svipuðu sniði í ár með nokkrum viðbótum, m.a. nýju 
kynningarmyndbandi um Vatnajökulsþjóðgarð þar sem 
áhersla er á vestursvæði. 

Lækurinn Hærulangur í Vonarskarði er litaður hvítur og grænn af hitakærum örverugróðri.    ©Snorri Baldursson

SAgA
UpplýSIngARUpplýUpplýSIng

göngUleIÐIR

SASAggAA
hálenDIÐ nORÐAn   
             VAtnAjöKUlS

SASA
UpplýUpplý

SA
Upplý

SASA
Upplý

SA
UpplýUpplý

SASA
            VAKORt

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

hálenhálenDIÐ nORÐAn   
jö

tUngnAFellSjöKUll / VOnARSKARÐ

http://www.vjp.is/thjodgardurinn/kort-og-kortasja/
http://www.vjp.is/thjodgardurinn/kort-og-kortasja/
http://www.vjp.is/thjodgardurinn/kort-og-kortasja/


Vatnajökulsþjóðgarður, vestursvæði  •  Klausturvegi 2  •  880 Kirkjubæjarklaustri  •  Sími 470 0401 4

gestastofa og Þekkingarsetur

Vatnajökulsþjóðgarður er í samstarfi um byggingu 
Þekkingarseturs á Kirkjubæjarklaustri. Ráðgert er að 
Þekkingarsetrið hýsi gestastofu þjóðgarðsins, Errósetur – 
listamiðstöð, upplýsingamiðstöð Skaftárhrepps, starfsemi 
Kirkjubæjarstofu og aðra fræða- og háskólastarfsemi. 
Markmiðið með því að sameina þessa starfsemi undir einu 
þaki er að skapa frjótt umhverfi til eflingar þekkingar- og 
menningarstarfsemi í sveitarfélaginu.

Sveitarstjórn Skaftárhrepps gekk frá samningi við land- 
eigendur um lóð undir bygginguna á bökkum Skaftár, 
miðsvæðis á Kirkjubæjarklaustri. Sveinn Runólfsson 
landgræðslustjóri sendi sveitarstjórn bréf 30. desember 2011 
þar sem fram komu áhyggjur af mögulegi flóðahættu  
af völdum Skaftár á umræddri lóð. Aðstandendur 
Þekkingarseturs brugðust við með því að fá verkfræðistofuna 
Verkís hf. til að gera áhættumat vegna flóðahættu við lóðina. 
Niðurstaða þess mats er að byggingu með gólfhæð í 26 m 
muni ekki stafa hætta af þekktum flóðum í Skaftá. Enn má 
tryggja öryggi byggingarreitsins gegn ágangi Skaftár með því 
að styrkja og lengja varnargarð sem Landgræðslan ýtti upp á 
sínum tíma við ána. 

Nú er unnið hörðum höndum að því að tryggja frekara 
fjármagn á fjárlögum næsta árs til hönnunar og byggingar 
Þekkingarsetursins en 30 milljónir fengust á fjárlögum þessa 
árs upp í hönnunarkostnað. 

verndaráætLun fyrir Langasjó og eLdgjá

Vinna við stjórnunar- og verndaráætlun fyrir nýtt svæði við 
Langasjó og Eldgjá, alls 420 km2, sem bættist formlega 
við þjóðgarðinn í júlí 2011, hófst sl. haust. Þann 26. október 
sl. var haldinn fundur á Kirkjubæjarklaustri með helstu 
hagsmunaaðilum til að kynna vinnuna, kalla eftir fyrstu 
hugmyndum og varpa ljósi á umdeild atriði. Sams konar 
kynningarfundur var haldinn um miðjan desember í Reykjavík 
með lögboðnum samráðsaðilum, Náttúrufræðistofnun Íslands 
og Umhverfisstofnun, auk Vegagerðarinnar og Fornleifa- 
verndar ríkisins. 

Á grunni þessara kynningarfunda vann svæðisráð vestur-
svæðis ramma að stjórnunar- og verndaráætlun fyrir hið nýja 
svæði í ársbyrjun 2012. Þessi rammi var kynntur á opnum 
kynningarfundum á Nauthóli í Reykjavík (80 manns), Geirlandi, 
Skaftárhreppi (15 manns) og Laugalandi í Holtum (20 manns), 
23.–25. janúar sl. Á grundvelli þessara funda vann svæðisráð 
fyrstu drög að tillögu að stjórnunar- og verndaráætlun vegna 
stækkunar Vatnajökulsþjóðgarðs í Skaftárhreppi. Drögin voru 
birt á heimasíðu þjóðgarðsins, www.vjp.is, um miðjan febrúar 
sl. Jafnframt voru þau send í tölvupósti á alla hagsmunaaðila 
og þeir hvattir til að gera athugasemdir. Ellefu aðilar sendu 
inn athugasemdir. Langflestar þeirra voru frá undirfélögum 
eða einstökum félagsmönnum í Ferðaklúbbnum 4x4. 
Athugasemdirnar voru yfirleitt jákvæðar og snerust flestar  
um vegslóðir við Langasjó. 

Um þetta leyti var orðið ljóst að stjórn VJÞ mundi ekki taka 
efnislega afstöðu til þessarar vinnu fyrr en í lok þessa árs. 
Svæðisráð ákvað því að fresta til haustsins 2012 frágangi 
endanlegrar tillögu að verndaráætlun og nota tímann til 
vettvangsferða um hið nýja svæði sumarið 2012. Fagralón við Langasjó, Sveinstindur í baksýn.     

©Snorri Baldursson
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