
 

Katla Geopark (Katla Jarðvangur) var stofnaður 2010 og nær yfir sveitarfélögin 

Rangárþing eystra, Mýrdalshrepp og Skaftárhrepp. Markmið jarðvangsins er að 

vernda og nýta jarðminjar svæðisins í þágu sjálfbærrar þróunar og efla byggð. 

Hvatt er til jarðfræðitengdrar ferðaþjónustu (geotourism) sem byggir á fræðslu um 

jarðminjar, samspil manns og náttúru og útivist og unnið markvist í því að byggja 

upp aðgengi að náttúruperlumsvæðisins. 

Með aðild UNESCO Global Geoparks og því gæðaferli sem í aðildinni felst hefur 

markaðsstarf á svæðinu efltst til muna með sérstakri áherslu á að auka 

atvinnustarfsemi sem byggir á styrk og þekkingu íbúanna og framboði á 

framleiðslu þeirra. Í Kötu Geopark er unnið að þróun fræðsluefnis í innlendu 

samstarfi og erlendu í gegnum aðra Evrópska jarðvanga.  
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Jarðvangsvikan 2016 

Frá því að Katla Geopark var stofnaður hefur jarðvangsvikan verið haldin hátíðleg á hverju 

ári. Í ár var engin undantekning og var boðið upp á fjölbreytta og skemmtilega dagskrá á 

öllu svæðinu. 
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Í Héraðsbókasafninu á Hvolsvelli var haldin sýning meðan 

á jarðvangsvikunni stóð, þar mátti m.a. finna myndir og 

bækur er tengjast jarðvanginum, veglegt steinasafn 

Bergrúnar Gyðu Óladóttur og kynningu á öðrum jarðvöngum frá 

öllum heimshornum. Börnin í Leikskólanum Örk tóku virkan þátt 

og teiknuðu myndir af 

náttúrunni innan á bókakápur. 

Menningu innan jarðvangsins 

voru gerð góð skil. 

Handverkshópur í 

Skaftárhreppi sagði frá 

skaftfirsku handverki frá fyrri 

tímum. Boðið var upp á 

fræðslufyrirlestur í Rútshelli 

um hellinn og sögu hans og í 

Skógasafni var gengið um 

safnið og sagt frá matarmenningu í jarðvanginum. 



Víkurskóli hélt Jarðvangsveislu þar sem Brynja Davíðsdóttir, framkvæmdastjóri 

Kötlu Geopark, var með erindi um jarðvanginn. Nemendur úr efstu bekkjum skólans 

voru með kynningu um bygg, repju og býflugnarækt. Síðan var boðið uppá matvæli 

úr Jarðvanginum. Á veggjunum voru myndir og verkefni úr vikunni sem 

nemendurnir höfðu gert eftir heimsóknir fyrirtækja í Jarðvangsvikunni. Hvolsskóli 

var með kynningu á vorhátíð sinni en þar fór umhverfisnefnd skólans yfir árleg 

verkefni, m.a. jökulmælingar og vistheimt. 

Útivist er alltaf stór hluti jarðvangsvikunnar og í ár 

gátu gestir gengið með Ferðafélagi Mýrdælinga að 

Oddnýjartjörn, Búrfelli og Neðra dal. Tekinn var í 

notkun nýr fræðslu- og sögustígur við Hótel Laka 

og þar var einnig sýndur afrakstur 

hleðslunámskeiðs. Hjólað var um Brunasand með 

Ferðafélagi 

Skaftárhrepps og Kind 

Adventure og hið árlega 

Utanvegahlaup Kötlu 

jarðvangs var hlaupið kringum Hjörleifshöfða. 
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