
 

 

 

 

 

 

 

 

Framvinduskýrsla 3 

 

21.8.2013 

 

 

  



Skýrsla skrifuð af Steingerði Hreinsdóttir –fyrir tímabilið  maí- ágúst 2013 

 

Jóna Björk Jónsdóttir hóf störf hjá jarðvanginum 1. júní sl. Hún datt beint í það að vinna með 

Rannveigu Ólafsdóttur að fræðandi texta fyrir skilti sem verið er að setja upp og hafa verið sett upp á 

tímabilinu. Þess fyrir utan hefur hennar aðal starf falist í því að útbúa námskeiðsröð fyrir komandi 

vetur en þá stendur jarðvangurinn fyrir 250 tíma fræðsluröð fyrir íbúa jarðvangsins.  Meðfylgjandi er 

kynning á námskeiðsröðinni. 



 

 

 

Búið er að framleiða 25 nestisbekki fyrir jarðvanginn og koma þeim fyrir á áfangastöðunum sem við 

erum að byggja upp. Unnið hefur verið að uppbyggingu þeirra 15 staða sem lagt var upp með eftir 

stöðu- og stefnumótunarfund með ferðaþjónustuaðilum í desember.  Staðirnir eru: 

 

Í vetur mun Katla jarðvangur standa fyrir fjölbreyttum námskeiðum og eru íbúar jarðvangsins og aðrir hvattir til að mæta. Verðinu á námskeiðunum verður 

stillt í hóf auk þess sem afsláttur verður veittur þeim sem sækja fleiri en þrjú námskeið í námskeiðaröðinni. Námskeiðin verða flest haldin í fjarfundarbúnaði 

en nokkur þeirra krefjast þess að þátttakendur mæti saman á einn stað og verður það á ýmsum stöðum innan jarðvangsins. Fyrsta námkeiðið var haldið í lok 

ágúst um ræktun og nýtingu villtra og hálfvilltra plantna í jarðvanginum og var það Hildur Hákonardóttir sem sá um það námskeið. 

Margvísleg námskeið verða í boði í vetur en á haustönninni verða kennd eftirfarandi: 

Vöruhönnun og framsetning – þróun minjagripa.  

Ingunn Jónsdóttir vöruhönnuður frá Listaháskóla Íslands fer í hönnunarferli, framsetningu hönnunar, gefur góð ráð og fleira.  

21 september verður kennsla í fjarfundarbúnaði frá 10 til 13:30, sent út frá Selfossi til Hvolsvallar, Víkur og Kirkjubæjarklausturs 

5 október mæta þátttakendur til Hvolsvallar frá 10 til 13:30 og hafa í farteskinu hugmyndir sínar og hönnun, spá í útfærslur, fá ráðleggingar um framhaldið 

og fleira. 

Öryggi í óbyggðum 

South Iceland Adventure og Björgunarsveitin Dagrenning standa sameiginlega að námskeiðinu þar sem farið verður í rötun, GPS, kortalestur og útbúnað. 

Námskeiðið verður í fjarfundarbúnaði og ein verkleg æfing við Hvolsvelli.  

Haldið í október, 12 til 18 stundir. 

Staðarleiðarsögn á jarðvangi I.  

Sameiginlegt námskeið Fræðslunets Suðurlands og Háskólafélags Suðurlands um jarðminjar, samspil manns og náttúru og útivist í Kötlu jarðvangi. Markmið 

námskeiðsins er að gera heimamenn færari um að taka að sér leiðsögn í jarðvanginum. Námskeiðið var áður í boði á vormisseri 2011 og fékk það mjög góðar 

viðtökur þátttakenda.  

Haldið í október og nóvember, alls 36 stundir, ýmist í fjarfundarbúnaði eða í staðarnámi. 

Norðurljós 

Snævarr Guðmundsson  náttúrulandfræðingur og sérfræðingur á Náttúrstofu Suðausturlands fjallar um norðurljós og tilurð þeirra, sögulega 

norðurljósaatburði, fornar tilgátur um norðurljós, samspil sólar og sólvindsins við segulsvið jarðar, tíðni norðurljósa og tengsl við virkni sólar. Loks verður 

farið í nokkur gagnleg atriði varðandi norðurljósaskoðun. 

Námskeiðið verður í fjarfundarbúnaði tvö kvöld í nóvember, alls 4 stundir. 

Veðurfræði í Kötlu jarðvangi 

Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur og forstöðumaður á Náttúrstofu Suðausturlands fjallar um staðbundið veður á svæðinu, ný og gömul veðurmet og 

fleira. 

Námskeiðið verður sent út í fjarfundarbúnaði og sent út frá Kirkjubæjarklaustri eitt kvöld í lok nóvember, alls 2 -3 stundir. 

Aðventa á Skógasafni 

Starfsmenn Skógasafns taka á móti þátttakendum og fara í gamla jólasiði, jólasögur, jólamat og fleira sem tengist jólunum. 

Staðarnám 8. des (2. sunnudagur í aðventu) í Skógum. 

Íslenskar sagnir og þjóðtrúarhefð 

Júlíana Þóra Magnúsdóttir þjóðfræðingur og doktorsnemi í sagnamenningu og þjóðtrú fer í grunn að íslenskum sögnum og þjóðtrúarhefð. Telur til elstu 

dæmi um sagna- og þjóðtrúarefni og tengsl við önnur lönd. Farið er í helstu efnisflokka íslenskra þjóðsagna á 19. og 20. öld, sérkenni þeirra og tengsl. Í lokin 

er áherslan á svæðisbundna sagnahefð og upplýsingaöflun um hana. 

Þrjú kvöld í desember í fjarfundarbúnaði, sent ýmist út frá Kirkjubæjaklaustri eða Hvolsvelli. Alls 6-8 stundir 

Á vörönn verða haldin fleiri námskeið og verður þá meðal annars Staðarleiðsögn í jarðvangi II í boði en hún er hugsuð sem framhald af Staðarleiðsögn í 

jarðvangi I. Íbúar jarðvangsins eru hvattir til að taka þátt í námskeiðunum og jafnframt að koma með hugmyndir að námskeiðum vorannar til starfsfólks Kötlu 

jarðvangs. 

 



Hjörleifshöfði:  

Þarna hefur verið útbúið bílastæði, hlaðinn steinveggur með þremur upplýsingaskiltum á 

afmörkuðum nestisstað.  Það á ennþá eftir að koma upp merkingum frá Vegagerðinni en vonandi 

gengur það sem fyrst ásamt merkingum Vegargerðarinnar á öðrum stöðum sem við höfum farið fram 

á.  

 

Og ef einhver þekkir ekki skiltin okkar þá líta þau svona út .. 

 

 

 

 

Víkurfjara:  

Í Víkurfjöru hefur verið unnið skipulag og unnið er að frágangi við bílastæði oþh. Katla Geopark hefur 

unnið 3 skilti sem eru tilbúin núna og í prentun og verða sett upp á næstu dögum. Eins eru komin 2 

nestisborð frá jarðvanginum. 

 



Pétursey: 

Áningarstaður Vegagerðarinnar við ána Klifandi hefur verið gerður upp og þangað eiga að koma tvö 

skilti sem eru í vinnslu. Samvinna hefur verið við Vegagerðina við gerð þessa staðar og m.a við 

upplýsingar um hegðun og nýtingu árinnar í gegnum tíðina.  

Reynisfjara: 

Í Reynisfjöru erum við í samvinnu við landeigendur sem ákváðu að fara í uppbyggingu þjónustuhúss. 

Samningur var gerður við þau um uppbyggingu svæðisins og salernisaðstöðu sem þau skuldbinda sig 

til að sjá alfarið um og hafa opið alltaf óháð opnunartíma þjónustuhúss. Ferðamálastofa kemur einnig 

að uppbyggingu aðstöðunnar í kringum fjöruna, þar sem KGP kemur með skilti – m.a. með 

öryggisupplýsingum og fræðslu um fjöruna. 

Sólheimajökull:  

Unnið hefur verið að uppbyggingu bílastæðis og m.a tóku sjálfboðaliðar þátt í að merkja bílastæði og 

göngustíg. Göngustígur sem liggur frá ytra bílastæði yfir að jökli í hlíðinni var lagaður. Öryggismat var 

unnið í samvinnu við Landsbjörg – útbúin 3 skilti og farið var með tvo nestisbekki á staðinn. 

Efri Hvolshellar 

Við Efri Hvolshella er búið að stækka bílastæði og afmarka það. Sett upp stórt upplýsingaskilti við 

bílastæðið ásamt nestisborði. Við hellana sjálfa var komið fyrir tveimur minni upplýsingaskiltum og 

bekkjum. Fyrirhugað er að laga göngustígana og setja tröppur til að gera svæðið aðgengilegra. 

Gluggafoss 

Bílastæðið hefur verið stækkað og  afmarkað og tvö nestisborð hafa verið sett þar á grasbala. 

Landeigendur vildu ekki láta merkja gönguleiðina upp fyrir fossinn þannig að unnið hefur verið að því 

að loka stígum og gera leiðina að fossinum afmarkaðari.  

Hamragarðar/Gljúfrabúi 

Við Hamragarða er búið að höggva steintröppur upp á Franskanef og setja keðjur á tvo nýja staði. 
Borin möl í stíga og þökulagt. Sett upp hrapskilti. Fyllt í gönguleið inn í gljúfur. Lagaðar tröppur að 
gljúfri og þökulagt. Þar eru einnig komin upp tvö skilti og tvö nestisborð. 
 
Skógafoss 
 
Unnið hefur verið heilmikið í því að loka stígum og afmarka, laga tröppur og setja upp varúðarskilti. 
Þarna á eftir að koma upp skiltum jarðvangsins og einnig fyrir gönguleiðina um Fimmvörðuháls – en 
heilmikil vinna hefur verið í gangi með Útivist og verið er að sækja um leyfi fyrir kamri uppi við 
Skógárvað. Um leið og niðurstaða hefur fengist í því hvort af verður – verður hægt að klára verkið og 
þar með tengja þessi tvö Geosites.  
 
Þríhyrningur 
 
Við Þríhyrning er unnið með landeigendum að því að ákveða og hanna áningarstað sem allir geta sætt 

sig við og markar þá upphaf gönguleiðar upp á Þríhyrning. Búið er að stika leiðina upp og í sumar var 



gengið með málningu og stikurnar málaðar. Gert er ráð fyrir að setja upp göngubrú yfir Fiská – tvö 

nestisborð og skilti við þennan áningarstað.  

Fjaðrárgljúfur 

Verið er að smíða salerni og setja það upp við Fjaðrárgljúfur – heilmikil vinna hefur farið í að merkja, 

leggja og laga göngustíga ásamt því að loka öðrum og fylla uppí þá. Við Fjaðrárgljúfur verður 

vatnssalerni, skilti og tveir nestisbekkir.  – búið er að stækka bílastæði og 6 sjálfboðaliðar voru við 

vinnu þar í júní. 

Skaftáreldahraun 

Vegagerðin mun vinna að stækkun og breytingu á bílastæði og KGP kemur með skilti og bekki á móti.  

Við Eldvatn/Ása 

Þarna eru komin upp tvö skilti og nestisbekkir en Vegagerðin er búin að stækka bílastæðið. Þarna á 

ennþá eftir að merkja betur uppi við veg og afmarka bílastæðið betur.  

Álftaversgígar 

KGP setur tvö fræðsluskilti og einn áningarbekk, gönguleið við Kúabót og Dýralækjasker stikaðar og 

merktar í upphafi gönguleiðar.  

Fræðslustígur 

Unnið er að uppbyggingu fræðslustígs í kringum Kirkjubæjarklaustur – það er uþb 16 km löng leið 

með mörgum áhugaverðum fræðslustöðum þar sem sett verða upp lítil skilti. Mótframlag kemur m.a 

frá Menningarráði. 

... 

6 sjálfboðaliðar voru fengnir frá SEEDS sjálfboðaliðasamtökunum og unnu þeir mörg þörf handtök í 

Skaftárhreppi. 

Gönguleiðakort: Þrjú gönguleiðakort eru svo til tilbúin og verið er að leggja lokahönd á útlitshönnun.  

Eiríkur hjá Kötlusetri hefur leitt vinnuna við gerð göngukortanna sem ná yfir nágrenni 

byggðakjarnanna þriggja. 

Fjórða gönguleiðarkortið sem átti að gera liggur á ís þar til loka kostnaðartölur liggja fyrir af þeim 

þremur sem eru komin langt á leið. 

... 

Fundur var haldinn með ferðaþjónustuaðilum á svæðinu til þess að hanna/útbúa söluvæna 

ferðapakka sem hægt er að bjóða til sölu við þau tækifæri sem við á. Í haust verða þessar ferðir í boði 

í gegnum bókunarsíðu norræna verkefnisins Nordic Georutes http://www.northerngeoroutes.com/ . 

 

http://www.northerngeoroutes.com/


Ice Wear voru fengnir til að  útbúa flíspeysur fyrir upplýsingamiðstöðvarnar og starfsfólk KGP ... það 

tók óhemju tíma og peysurnar voru fyrst að hitta sína eigendur fyrir 2 vikum. 

 

 

Upplýsingabæklingur í þríbroti 

Nýr og uppfærður er í prentun hjá Odda. 

 

 

 



 

Umsókn í VSS 

Unnin var umsókn fyrir Vaxtarsamning Suðurlands fyrir undirbúning að framtíðarrekstri jarðvangsins. 

Úr þeirri umsókn kom 1 milljón króna sem sótt var um til að hanna bókunarkerfi sem 

upplýsingamiðstöðvar svæðisins gætu  notað til þess að selja ferðir í gegnum.  

Markaðsáætlun 

Verið er að vinna markaðsáætlun með markaðssérfræðingi  í samræmi við IPA samninginn. Byrjað var 

á því að fara í vinnu með Íslandsstofu við að greina möguleikana með svokölluðu GrowthWheel og í 

framhaldinu var Þóranna K. Jónsdóttir hjá MáM fengin til að útbúa markaðsáætlun með okkur.  

Meðal þess sem kemur fram eftir þessar greiningu á möguleikum KGP og hvernig hægt sé að gera 

verkefnið sem öflugast er eftirfarandi: 

 Öflug vefsíða með greinargóðum upplýsingum og bókunarkerfi 
o Mjög markaðsmiðuð, auðveld og þægileg í notkun fyrir markhópinn 
o Leitarvélabestuð 
o Tengingar við samfélagsmiðla 
o Blogg, bæði gott fyrir leitarvélabestun en þýðir einnig að gert er efni sem hægt er að 

deila á samfélagsmiðlana 
 Uppsetning upplýsingamiðstöðvar á höfuðborgarsvæðinu, mögulega innan stærri 

upplýsingamiðstöðvar. 
 Markviss notkun samfélagsmiðla til að byggja upp vitund, áhuga og veita upplýsingar 



o Gera stefnu varðandi efnistök og póstanir og fylgja eftir 
o Facebook (stærsti miðillinn) 
o Pinterest (öflugur upplifunarmiðill, markhópurinn til staðar, hægt að nota með 

Facebook til að auka virkni) 
o Google+ fyrir leitarvélabestun 
o Skoða notkun á YouTube (ef myndefni er til staðar) og Twitter (mikil vinna og þarf að 

skoða betur hvort markhópurinn er þar) 
 Koma upp og halda utan um gott safn af gæða ljósmyndum af svæðinu sem nota á í 

markaðssetningu  
 Skráning á Google Places, bæði fyrir upplýsingamiðstöðvarnarnar, en ekki síður að uppfræða 

þjónustuaðila á svæðinu um kosti þess og hvernig best er að skrá sig. 
 Nota Google AdWords markvisst, meira fyrir leitarvélabestun en auglýsingagildi 
 Markviss stefna og vinna við að fá fjölmiðlaumfjöllun, bæði “online” og “offline” 
 Skráning á öllum viðeigandi vefsíðum, í viðeigandi miðlum o.s.frv. Fara þarf í rannsókn og 

gera greinargóðan lista. 
 Bæta merkingar á svæðinu, upplýsingaskilti, nota efni úr viðkomandi héraði (“slow tourism”). 
 Hafa kynningarefni á öllum helstu viðkomustöðum ferðamanna á Suðurlandi, öllum 

upplýsingamiðstöðvum og hótelum. 
 Fara í átak til að koma logoinu á kynningarefni og afurðir sem framleiddar eru í jarðvanginum, 

til að auka sýnileika og “merkja” það sem kemur af svæðinu. 
 Efla samskipti við erlendar ferðaskrifstofur og fræða þær um Kötlu Geopark. 
 Merkja þá aðila sem eru starfandi innan Katla Geopark (sbr. t.d. TripAdvisor merkingar) 
 Koma heimasíðunni með ítarlega leiðsögn og fróðleik um svæðið inn á app fyrir síma 

 

... mikil vinna hefur farið í það að greina og máta viðskiptahugmyndir, sjá hvernig reksturinn geti sem 

best orðið sjálfbær, hvaða form sé best að hafa á jarðvanginum sem sjálfstæða einingu í framhaldinu 

sem gerir okkur kleift að vinna áfram að þessari markaðsáætlun. Ég hef unnið með sérfræðingum í 

veflausnum, forriturum og aðilum sem eru að þróa lausnir fyrir bókanasíður. Að mínu mati er 

mikilvægt að gera vefinn sjálfan sjálfbæran með sjálfvirku bókunarkerfi sem skapar tekjur fyrir 

jarðvanginn ásamt því að vera á sama tíma öflugt markaðstæki fyrir fyrirtækin á svæðinu.  

Með þessari leið væri hvergi verið að stíga inn á verksvið fyrirtækjanna á svæðinu – ekki einu sinni 

þeirra sem eru með ferðaskrifstofuleyfi heldur myndum við aðeins vera að bæta sölu- og markaðsleið 

þeirra fyrirtækja. Kostnaður fyrirtækjanna væri lítill og aðallega fælist hann í þóknun af sölu. Með því 

að sveitarfélögin myndu fela Kötlujarðvangi rekstur upplýsingamiðstöðvanna væri hægt að nýta sama 

starfsfólkið bæði til upplýsingagjafar og sölu. 

Eins og dæmin sýna þá eykst sala minjagripa í upplýsingamiðstöðvum ár frá ári. Gönguleiðakortin 

sem verið er að vinna munu vera einn liður í tekjuöflun jarðvangsins og í framhaldinu mætti framleiða 

ýmsar vörur til sölu innan upplýsingamiðstöðvanna/gestastofa. 

Þessi hugmynd þarf að þróa áfram í góðri samvinnu við ferðaþjónustuaðila, sveitarstjórnirnar, 

upplýsingamiðstöðvarnar og tæknifólkið. 

  



Kynningar og fundir 

Hróður jarðvangsins fer víða og í júni var haft samband við okkur og við fengin til að taka á móti  7 

fyrirmönnum frá Tyrklandi sem höfðu áhuga á að kynna sér uppbyggingu jarðvangs og hvernig mætti 

notfæra sér umsóknaraðildarpeninga eins og IPA.  

KGP var fengin til að halda erindi á Alþjóðlegri vísindaráðstefnu um verndun eldfjallasvæða í 

tengslum við 50 ára afmæli Surtseyjar núna í ágúst. 

 

 

 

 

 

 

 


