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Fréttabréf Kötlu Jarðvangs 

1.tbl 2.árgangur 

Hvolsskóli og Víkurskóli formlegir jarðvangsskólar Kötlu Jarðvangs 

Á starfsmannafundi Hvolsskóla þann 4.apríl 2017 undirrituðu Birna Sigurðardóttir, skólastjóri 

Hvolsskóla, og Brynja Davíðsdóttir, framkvæmda-

stjóri Kötlu UNESCO jarðvangs, samstarfssamning 

milli Hvolsskóla og Kötlu UNESCO Global Geopark. 

Hvolsskóli varð því fyrsti formlegi jarðvangsskóli 

Kötlu jarðvangs. Við skólann hefur verið unnið 

framúrskarandi starf á sviði náttúrufræða og 

grenndarkennslu, svo sem árlegar mælingar á hopi 

Sólheimajökuls, endurheimtar tilraunir með 

moltu, tíu-tinda ganga skólabarna á tíu árum og 

upplestur á Njálu. 

Víkurskóli hefur einnig gerst jarðvangsskóli Kötlu Jarðvangs. Brynja Davíðsdóttir, framkvæmda-

stjóri jarðvangsins, og Þorkell Ingimarsson, 

skólastjóri Víkurskóla, undirrituðu sam-

starfssamning þess efnis miðvikudaginn 24. 

maí síðastliðinn. Undirritunin fór fram á Sól-

heimasandi með heiðarlönd Ytri-Sólheima í 

baksýn.  Þannig stóð á að nemendur 

skólans voru í vettvangsferðum þennan dag 

og fór vel á því að undirritunin færi fram úti 

í náttúrunni í miðjum jarðvanginum.  

Með formlegu samstarfi við Kötlu jarðvang 

er ekki einungis verið að verðlauna skóla-

starfið heldur stefnt að því að efla fræðslu um jarðfræði og jarðsögu svæðisins, lífríki, sem ó-

hjákvæmilega byggir á jarðfræðinni, kynna menningar- og söguarf, sjálfbærni og umhverfismál, 

bæði svæðisbundin og hnattræn. Auk þess að efla þekkingu og kunnáttu á handverki, listum og 

atvinnu þessu tengt í jarðvanginum og kynna heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. 
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Skaftfellingur 

 

Í vor var opnað safn um Skaftfelling  
VE 33 í Skaftfellingabúð í Vík í Mýrdal.  
Skipið þjónaði Skaftfellingum í tvo ára-
tugi. Skipinu var ætlað að bæta sam-
göngur með strandsiglingum í Vestur-
Skaftafellssýslu.   Talin var þörf á skipi 
fyrir flutninga því aðstæður til flutn-
inga höfðu verið erfiðar. Skipið hóf 
ferðir í júní 1918. Í seinni heim-
styrjöldinni flutti skiptið varning milli 
Vestmannaeyja og Fleetwood í Bret-
landi. En eftir stríð var skipið nýtt í að 
flytja varning milli hafna á Íslandi til 

ársins 1974. Skipið var svo flutt til Víkur árið 2000.  
Safnið er opið alla daga kl. 1000 til 1800. Aðgangseyrir er 500 kr fyrir fullorðna, 200 kr fyrir 12-16 
ára,  frítt er fyrir börn undir  12 ára.  

Náttúruskilti í Kötlu Jarðvangi 

Ný náttúruskilti hafa verið sett upp á völdum stöðum innan Kötlu Jarðvangs. Er skiltunum ætlað 

að auka vitund ferðamanna á náttúruvernd á viðkvæmum áningarstöðum.  

 

 

 

 

 

 

Skiltin eru fjármögnuð af Framkvæmdasjóði ferðamannastaða og hönnuð af HOHNIK að beiðni 

Kötlu Jarðvangs. 
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Samningur við ríkið um fjárstyrk til reksturs Kötlu jarðvangs 

Í kjölfar viðamikillar vinnu nefndar á vegum 

Forsætisráðuneytisins árið 2016 og skýrslu sem 

birt var á vef ráðuneytisins um aðgerðir til 

styrktar svæðisins milli Markarfljóts og Öræfa 

var samþykkt á alþingi að styrkja Kötlu 

UNESCO jarðvang með ríkisframlögum. Þann 

22. júní undirrituðu Björt Ólafsdóttir umhverfis

- og auðlindaráðherra og Brynja Davíðsdóttir 

framkvæmdastjóri Kötlu UNESCO jarðvangs samning þar sem tryggt er að Katla Jarðvangur 

hlýtur fjárhagslegan stuðning stjórnvalda í fimm ár með það að markmiði að stuðla að 

aukinni vernd náttúru- og menningarminja, uppbyggingu innviða, aukinni fræðslu og 

stefnumótun fyrir jarðvanginn. Þá er stuðningnum ætlað að tryggja að Katla Jarðvangur 

haldi UNESCO vottun sinni. Í framhaldinu verður skipaður samráðshópur sem í sitja 

fulltrúar Umhverfisstofnunar, Vatnajökulsþjóðgarðs og Minjastofnunar Íslands auk Kötlu 

 

Stjórnunar– og verndaráætlun fyrir Kötlu jarðvang 

Hafin er vinna við stjórnunar– og verndaráætlun 
Kötlu Jarðvangs. Gerður var samningur við hollenska 
fyrirtækið NOHNIK Arcitecture & Landscapes um 
gerð áætluninnar. Þau voru ráðin eftir að hafa unnið 
að verkefni í samstarfi við Háskóla Íslands, um 
sjálfbært afþreyingarlandslag fyrir Skaftárhrepp. 
Haldnir verða þrír samráðsfundir vegna stjórnunar– 
og verndaráætluninnar með fjölbreyttum hags-
munaaðilum úr sveitarfélögunum þremur. Fyrsti 
fundurinn var haldinn í Hvolnum, Hvolsvelli í byrjun 

maí. Áhersla þess fundar var áskoranir og tækifæri fyrir sjálfbært afþreyingar landslag í 
Jarðvanginum. Rætt var um núverandi ástand ferðamennsku, umhverfisáhrif vegna þess 
og áskoranir sem svæðið stendur frammi fyrir. Um tuttugu hagsmunaaðilar frá sveitar-
félögum þremur mættu á fundinn og 
tóku þátt í umræðunum.  Annar 
fundur var haldinn í Leikskálum í Vík 
14.júní síðastliðinn. Umræðuefni þar 
var svæðisskipting innan Kötlu Jarð-
vangs, þ.e. hvar á að gera ráð fyrir 
mestum þunga ferðamanna og hvar 
eru svæði sem ættu að vera án mikils 
fjölda ferðamanna. Þriðji og síðasti 
samráðsfundurinn mun verða á 
Klaustri í lok ágúst.   
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Jarðvangsfyrirtæki 

Það er okkur sönn ánægja að segja frá því að fjöldi fyrritækja og einstaklinga hafa sótt um að 

ganga til liðs við jarðvanginn og stefnu hans um sjálfbært samfélag sem byggir á náttúru og 

menningu svæðisins og sjálfbærri nýtingu þess. Eftirfarandi fyrirtæki hafa þegar gerst jarðvangs-

fyrirtæki: 

Eldhraun Holiday Homes & Guesthouse 

Eldstó Art Café 

Eyrarland 

Hótel Laki 

Icelandair Hótel Klaustur 

Kind Adventure 

LAVA 

Lindarfiskur 

Midgard Adventure 

Nonna- og Brynjuhús 

Smáratún 

Wapp gönguapp 

Þorvaldseyri 

 

Handverk og útgefið efni samstarfsaðila er til kynningar og sölu í Kötlusetri í Vík. Fyrirtækin frá 

kynningu í gegn um starf og heimasíðu jarðvangsins og verður samstarfið þróað frekar í framtíð-

inni í góðu samstarfi allra hlutaðeigandi. 

  

Samstarf stofnanna við Kötlu jarðvang 

Samstarfssamningar hafa verið gerðir milli Kötlu jarðvangs og Umhverfisstofnunar, Vatnajökuls-

þjóðgarðs og Minjastofnunar. Samningar þessir miða að sameiginlegri aðkomu að gerð fræðslu-

efnis auk samstarfs til að stuðla að aukinni upplifun, og vitund um verndargildi og sögu 

verndaðra minja innan jarðvangsins. Þá hafa Skógasafn, Kötlusetur og Kirkjubæjarstofa gert 

samstarfssamning við jarðvanginn um miðlun fræðslu og samhæfingu um áherslur og þróun í 

þeim málum. 
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Jarðvangsvikan 2017 

Árleg jarðvangsvika Kötlu Jarðvangs var haldin í lok apríl 
með fjölbreyttum viðburðum.  

Hjörleifshöfðahlaup var laugardaginn 22.apríl. Þrettán 
manns tóku þátt. Boðið var upp á tvær vegalengdir, 
annars vegar 7 km hlaup kringum Hjörleifshöfða og hins 
vegar 11 km hlaup í kringum höfðann og upp á hann með 
200 metra hækkun. Umf. Katla undirbjó vatnsstöðvar og 
skráði tíma þátttakenda. Í fyrsta sæta í 7 og 11 km hlaupi 
var Guðni Páll Pálsson á tímanum 46.11 mín. Í öðru sæti 
var Guðmundur Logi með tímann 53.49 mín og í þriðja 
sæta var Gauti Kjartan með tímann 56.09. Eftir hlaupið 
var þátttakendum boðið í kjötsúpu í Víkurskála og Mýrdalshreppur bauð þátttakendum í sund.  

Á sunnudeginum 23.apríl var opinn spjallfundur á Skógum fyrir áhugafólk um sögu Önnu frá Stóru-
Borg og ástarsamband hennar og Hjalta. Skoðaðir voru möguleikar á samstarfi um verkefni í 
tengslum við þeirra sögu. Þórður á Skógum sýndi minjar sem hann fann á Stóru-Borg og varðveittar 
eru á Skógasafni. Í kjölfarið var farið í vettvangsferð að Stóru-Borg.  

Handverkssmiðja var opnuð í kjallara félagsheimilisins Kirkjuhvoli á Klaustri. Fjöldi fólks mætti til að 
skoða aðstöðuna sem inniheldur m.a. tvo vefstóla og leður-
saumavélar. Handverkssmiðjan er hugsuð sem félags- og 
fræðslumiðstöð þar sem handverksfólk getur hist, miðlað af 
reynslu sinni og lært  nýtt handbragð. 

Sigurður Sigursveinsson hjá Háskólafélagi Suðurlands, var 
með kaffispjall í Kötlusetri, um erlent samstarf jarðvanga. 
Þar sagði Sigurður frá GeoEducation verkefninu, þeim 
ferðum sem farnar hafa verið á vegum þess verkefnis, auk 
þess sem sagt var frá næstu Jarðvangsráðstefnu sem haldin 
verður á Azoreyjum í haust. 

Eftir kaffispjallið var gengið á Pétursey í Mýrdal, undir leið-
sögn Einars Skúlasonar hjá Wapp/Vesen og vergangur. Alls gengu 44 og farið var 3 km á toppinn. 
Veðrið var frábært og útsýni til allra átta.  

Haldið var upp á dag umhverfisins 25.apríl í Víkurskóla. 
Nemendur fræddust um teiknarann Jón Baldur Hlíðberg 
sem hefur fylgt þeim í náttúrufræðibókunum. Jafnframt var 
rifjað upp ævi og starf Sveins Pálssonar, læknis, náttúru-
fræðings og ferðagarps. Nemendur tóku síðan til óspilltra 
málanna og teiknuðu og teiknuðu, við eigum greinilega 
mikið af náttúrubörnum með blýant í Kötlu jarðvangi. Jón 
Baldur ætlaði sjálfur að vera í listasmiðjunni en komst ekki 
vegna veikinda. 

Katla jarðvangur þakkar öllum þeim sem á einn eða annan hátt tóku þátt í viðburðum jarðvangs-
vikunni. 
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Úttekt á vegum UNESCO Global Geoparks 

Dagana 26.-28. júlí verða á ferðinni í jarðvanginum tveir úttektaraðilar á vegum UNESCO Global 

Geoparks sem meta starfssemi, virkni og sýnileika jarðvangsins. Þriggja daga dagskrá var tekin 

saman þar sem farið er vítt og breitt um jarðvanginn starfssemi og nýjungar sýndar. Dagskráin miðar 

að því að uppfylla þau 17 skilyrði sem jarðvanginum voru sett að bæta við úttekt árið 2015 og verða 

í því skini fjölmargir einstaklingar, fyrirtæki og stofnanir, allt formlegir samstarfsaðilar jarðvangsins, 

heimsóttir. Í framhaldi úttektarinnar verður skýrsla úttektaraðila tekin fyrir í yfirstjórn UNESCO 

Global Geoparks og ákvörðun um það hvort jarðvangurinn uppfylli skilyrði til að halda titlinum 

næstu fjögur árin. 

Láglendislandvörður í Skaftárhreppi 

Í sumar er starfandi láglendislandvörður í Skaftárhreppi  á vegum Umhverfisstofnunar. Um-

sjónarsvæði landvarðarins er suðaustursvæði og sinnir því meðal annars Kirkjugólfi, Álftavers-

gígum, Dverghömrum, auk Fjaðrárgljúfurs. Er þetta annað árið í röð sem láglendislandvörður er 

starfandi í hreppnum yfir sumartímann. Ásta Kristín Davíðsdóttir, landvörður á suðaustursvæði 

var í viðtali á Rás 1 mánudaginn 10.júlí og lýsti þar sínum störfum. Hægt er að hlusta á viðtalið á 

vef ríkisútvarpsins, viðtalið hefst á 41.mínútu: http://www.ruv.is/sarpurinn/ras-1/sumarmal-fyrri

-hluti/20170710 

DR. MAHITO WATANABE 

Advisory Committee member of the 

Asia Pacific Geoparks Network 

Geological Survey of Japan, AIST 

Carol Gleeson, 

Manager, The Burren and Cliffs 

of Moher Geopark 
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