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Katla jarðvangur – stutt yfirferð

• Hvað er jarðvangur? 
• Um Kötlu jarðvang
• Áherslurnar og nokkur verkefni undanfarin ár
• Tækifæri



Hvað er jarðvangur?

• „Hnattrænir UNESCO jarðvangar ná 
utan um minjar og landslag með 
alþjóðlegt mikilvægi og er stjórnað 
eftir heildrænni stefnu um verndun, 
fræðslu og sjálfbæra þróun.“ 

• Markmið:
• Hvetja til sjálfbærrar þróunar 

svæðisins, sem virðir bæði íbúa 
svæðisins og ferðamanninn, jarðfræði 
og náttúrufar, menningararfleifð og 
umhverfið. 



Hvað einkennir svæði jarðvanga?

…einstakar og sjaldgæfar jarðminjar á heimsmælikvarða, 
með mikið rannsókna- og fræðslugildi. Gott aðgengi að 
fræðslu og upplýsingum. 
… virðing er borin fyrir menningu og hefðum, þeim er 
haldið á lofti og fagnað
… sjálfbær auðlindanýting er höfð að leiðarljósi við þróun 
og uppbyggingu svæðisins, heimamenn eru virkir 
þátttakendur. 
…mikill samtakamáttur ríkir… samheldni og samvinna
einkennir heildina,  
… aflvaki byggðaþóunar: þar sem gott er að búa, gott 
aðgengi að náttúru- og menningarminjum og fræðslu þeim 
tengdum og næg tækifæri fyrir hendi sem byggja á 
auðlindum svæðisins



• Katla fær aðild að tengslaneti evrópskra og hnattrænna jarðvanga árið 2011 
(European Geoparks Network og Global Geoparks Network)

• Frá 2015 hluti af hnattrænum UNESCO jarðvöngum (UNESCO Global Geoparks)

• Reglulegt eftirlit með UNESCO jarðvöngum – þeir verða að standast kröfur 
annars geta þeir misst UNESCO vottun sína
• úttektir gerðar á nokkurra ára fresti af sérfræðingum UNESCO jarðvanga.
• 4 ár   - 2 ár - 0 ár 

Katla jarðvangur og alþjóðleg viðurkenning



Katla jarðvangur hefur staðist allar 3 úttektir:

• Árið 2015 var úttekt, Katla jarðvangur fékk gula spjaldið með 17 athugasemdum 
og fékk tvö ár til þess að bæta úr.
• óvissa um fjármögnun jarðvangs þótti mesti veikleikinn (aðeins einn starfsmaður, lítill 

sýnileiki, og fl)
• Framlög frá ríkinu 2017-2021 til að bæta úr, Um 20 mkr/ár eða samtals 104 mkr

• Úttekt 2017 – grænt spjald – vegna nýtilkomins ríkisstyrks þótti vera komin 
öruggari fjármögnun og einnig fleiri starfsmenn (3) en þó lögð rík áhersla á að 
reyna finna leiðir til að bæta fjárhag og styrkja starfsemina meir. 

• Úttekt 2021 – grænt spjald, framúrskarandi afrakstur undanfarin ár, en aftur 
fjallað um veikleika v. fjármögnunar og því lögð mikil áhersla á að vinna að því 
áfram að tryggja fjárhagslegan stöðugleika til að efla enn starfsemina.



Frekar stór:
Jarðvangurinn þekur 9% landsins -
9.542 km2 

• Fylgir mörkum 3ja sveitarfélaga
• Rangárþing eystra
• Mýrdalshrepp
• Skaftárhrepp

Mjög fámennur:
• Aðeins rétt um 3.350 íbúar

• Tæp 10% landsins, um 1% 
íbúafjöldans

• Einn af stærstu jarðvöngunum en 
jafnframt þeim fámennustu.

Katla Geopark : Fyrsti Íslenski jarðvangurinn (2010)



Stjórnun jarðvangsins

• Sjálfseignastofnun (frá 2010)
• 8 stofnaðilar

• Sveitarfélögin þrjú :
• Rangárþing eystra, Mýrdalshreppur, Skaftárhreppur

• Söfn, menningar- og þekkingarsetur : 
• Kötlusetur í Vík, Kirkjubæjarstofa á Kirkjubæjarklaustri, 

Skógasafn 
• Fræða- og háskólasetur : 

• Háskólafélag Suðurlands  og Stofnun fræðasetra Háskóla 
Íslands.

• Fulltrúar í stjórn jarðvangsins koma frá 
hlutaðeigandi sveitarfélögum og stofnaðilum….

…..það er krafa UNESCO, að stjórnun jarðvangsins 
endurspeglist af helstu hagsmunaaðilum svæðisins svo 
helstu málefni samfélagsins komist til skila við 
uppbyggingu og þróun.



Starfið í dag: 2 ársverk

Framkvæmdastjóri- Berglind Sigmundsdóttir 

Verkefnastjóri / fræðslufulltrúi  – Jóhannes Marteinn 
Jóhannesson 

Svæðisfulltrúar (tengiliðir sveitarfélaga) (3): 
• Árný Lára Karvelsdóttir, markaðs- og kynningarfulltrúi hjá 

Rangárþingi eystra
• Harpa Elín Haraldsdóttir, Forstöðumaður Kötluseturs
• Þuríður Helga Benediktsdóttir, atvinnumálafulltrúi hjá 

Skaftárhrepp



Verndun jarðminja – geoconservation
Fræðsla – auka þekkingu og skilning á sérstöðu svæðisins
Rannsóknir - greiða götur fyrir akademískar rannsóknir
Ábyrg umgengni og stýring – auka gæði í náttúrutengdri
ferðaþjónustu
Menningarminjar Varðveita menningu og þekkingu svæðisins
Styrkja staðarímynd svæðisins- Auka stolt og staðarvitund íbúa
svæðisins
Samstarf – Samvinna um heildræna uppbyggingu sem hefur
sjálfbæra auðlindanýtingu að leiðarljósi
Tengslanet – ekki bara innan jarðvangs eða á Íslandi heldur mikið
lagt upp úr alþjóðlegu samstarfi og tengslanets

Áherslur í starfi Kötlu 
jarðvangs:



GÆÐI
Gæðatengd ferðaþjónusta

SAMSTARF
Virkja aðila til samstarfs um 
sjálfbæra auðlindanýtingu

VÖRUÞRÓUN
Nýta og draga fram

staðbundnar auðlindir

JARÐFERÐAMENNSKA
Styrkja staðarkennd, sjálfbær

auðlindanýting, menning og hefðir,  
ábyrg ferðahegðun

https://www.visitgeoparks.org/geopark-sustainable-development

Sjálfbær þróun hjá jarðvöngum - Í praxis



Nokkur dæmi hjá Kötlu Geopark



Sjálfbær þróun í Kötlu jarðvangi
– samstarf og samvinna - grasrótasamtök „bottoms-up approach“ 

• Jarðvangurinn er að miklu leiti samstarfsvettvangur. 
• Hlutverk jarðvangsins er að virkja aðila á svæðinu í þágu sjálfbærrar þróunar.
• Viðfangsefni: Fræðsla, samstarf, tengslanet, sjálfbær nýting auðlinda, rannsóknir.
• Vinnur með og í gegnum samstarfsaðila svæðisins að sínum markmiðum.
• Stefnumiðað samstarf sem er formgert með samstarfssamning /-yfirlýsingu.  



Formgert samstarf við stofnanir og samtök

Samvinna um að efla fræðslu og vitund um sérstöðu 
svæðisins, áhersla á jarðminjar en ekki síður á náttúru-, 
menningu og hefðir. Að styrkja stöðu jarðvangsins með 
auknum sýnileika.

Umhverfisstofnun
Minjastofnun
Vatnajökulsþjóðgarður
Skógræktarfélag Íslands
Landgræðslan
Jarðfræðafélagið (í vinnslu)
Jarðvísindastofnun (í vinnslu)

Kötlusetur
Skógasafn
Kirkjubæjarstofa
Sögusetur 

www.katlageopark.is

http://www.katlageopark.is/


Jarðvangsfyrirtæki
öflugur samstarfsvettvangur – aukin gæði í greininni

• Hótel Laki

• Hótel Klaustur

• Eldhraun 

• Nonna- og Brynjuhús

• Lindarfiskur

• Þorvaldseyri

• Lava Centre

• Midgard 

• Eldstó Art & Café

• Asgard Beyond

• Vík Hostel

• Volcano Huts

• True Adventure

• Lava Show

• Ey-Collection

• Skool Beans

• Prjónastofan Katla

• Country Hotel Anna

Samstarfsfyrirtæki eru virkir þátttakendur í 
uppbyggingu jarðvangsins og er það formgert 
með samning (að gæðaviðmiðum uppfylltum)

Fyrirtæki veita upplýsingar og fræðslu um svæðið, hvetja 
til ábyrgrar umgengni um náttúru og menningarminjar, 
kynna mat og vörur úr héraði, bjóða upp á afþreyingu og 
ferðir um jarðvanginn og styrkja svæðisímynd 
áfangastaðarins, með að draga fram jarðvanginn í máli og 
myndum (logo, upplýsingar).

Drögum fram handverk og matvæli í 
jarðvanginum til að styrkja efnahagsnlega
framþróun svæðisins



Geóskólar – samstarf við skólana
• Að hvetja til aukins vægis staðbundinnar fræðslu og 

þekkingar yngstu íbúa jarðvangsins á jarðsögu, menningu 
og umhverfismálum.

• Að aðstoða við gerð náms- og kennsluefnis er tengist 
jarðvanginum beint og vinna að því að stuðla að aukinni 
færni í útikennsluaðferðum.

• Veita grunnskólum svæðisins sérstöðu í sinni vinnu og 
viðurkenningu til að auka aðdráttarafl svæðisins til búsetu 
og gera jarðvanginn að góðum kosti fyrir fjölskyldufólk. 

• Í jarðvangsskólum útskrifa skólarnir einstaklinga sem hafa 
haldgóða þekkingu á landsvæði sínu og ýmsum störfum og 
vísindum sem tengjast svæðinu og að þeir geti hugsað sér 
að vinna á þeim vettvangi innan jarðvangsins að loknu 
frekari námi.

• www.katlageopark.is - Geoskólar

http://www.katlageopark.is/


81 áfangastaðir, jarðvætti (e.geosites)

Rangárþing eystra: 23 
Mýrdalshreppur: 16
Skaftárhreppur: 42

Lagaleg verndun svæðisins er ekki í höndum 
jarðvangsins, heldur sveitarfélaga og annarra.

Verða að hafa skýra stefnu um sjálfbæra þróun.

Gott og öruggt aðgengi auk áætlunar um viðhald 
og viðbætur í þeim efnum.

Jarðminjar og jarðvætti 
Samvinna við umsjónaraðila áfangastaða



• Áætlun með tillögum um uppbyggingu var unnin 
2017-2018. 

• Þátttakendur: sveitarfélög og hagsmunaaðilar – fundir í 
hverju sveitarfélagi og könnun send út að auki.

• Næsta skref í ferlinu – útbúa stjórnunar og 
verndaráætlun sem unnið er eftir og byggir 
á þessari. 

Stefna um sjálfbæra þróun: 
Áfangastaðaáætlun Kötlu 
jarðvangs 

Gerð krafa af UNESCO að í hverjum jarðvangi sé 
unnið eftir heildstæðri áætlun um stjórnun, 
uppbyggingu og verndun fyrir svæðið, þar sem litið er
á svæðið sem eina heild.



Instrument for Pre-Accession Assistance.
Evrópusambandið veitir ríkjum sem hafa sótt um aðild 
að sambandinu stuðning samkvæmt svokallaðri IPA-

áætlun (e. Instrument for Pre-accession Assistance eða 
fjármögnunarleið við foraðildarstuðning). IPA-

áætluninni var komið á fót til að styðja 
við umsóknarríki bæði í formi fjárhagsstuðnings og í 

gegnum tvíhliða samstarf sérfræðinga aðildar- og 
umsóknarríkja. Evropuvefur.is

Uppbygging á  
áningarstöðum
Fjármagnað af styrkjum:

~120 mkr styrkur IPA og fjöldi styrkja til stuðnings þess á þeim tíma
a.m.k. 50 mkr frá Framkvæmdasjóði Ferðamannstaða

…og fjöldinn af styrkjum gegnum samstarf við jarðvanginn 
(þar sem UNESCO stimpillinn hefur styrkt stöðu umsækjenda)

Skilti og sýnileiki

https://www.evropuvefur.is/svar.php?id=66502










Mesta áherslan í dag
er lögð á 

fræðslu og upplýsingamiðlun



Jarðvangurinn
með valáfanga í 
Hvolsskóla 2019-
2020

• SDG Heimsmarkmiðin, 
nærumhverfið, greiningu á 
steinum

Kennsla í GEO-skólum

Hvað er sjálfbær þróun?



Sérfræðingur í nærumhverfinu



Rannsóknarverkefni í 
geóskólum

Víkuskóli: Strandeyðing í Víkurfjöru
Hvolsskóli: Fylgst með drumbunum í Drumbabót ?

Kirkjubæjarskóli: Breytingar á Skaftá?



Námskeið um Kötlu jarðvang
• Námskeið 2021 – 4 klst á víku í 6 vikur (kennt á ZOOM)

• Hugmyndafræði og stofnun jarðvanga, um Kötlu jarðvang
• Eldfjallafræði, jöklafræði, vistfræði, fornleifafræði, saga og menning
• Söfn og stofnanir í Kötlu jarðvang - verndun, jarðvá, öryggi og helstu tenglar

• Fjöldi sérfræðinga sem tóku þátt héðan og af landinu
• Aldrei jafn margir tekið þátt á námskeiði hjá VMST !

• Sambærilegt námskeið í smíðum fyrir haustið, með ferð um jarðvanginn og 
heimsókn til samstarfsaðila líka.

• Forsenda að þátttakan standi undir kostnaði. 



Kötlugosið 1918 og afleiðingar þess á 
náttúru og samfélag þess tíma. Hverjar
myndu afleiðingar Kötlugos verða á 
samfélag dagsins í dag?

Tengsl við
akademíuna

Færum vísindin heim

Ráðstefna um 
Kötlugosið 1918

Vík í Mýrdal, 12. október 2018



Kynningarmyndband um heimsókn 
skólana á ráðstefnuna: 

https://vimeo.com/309325067

Á Kötluráðstefnu: vettvangur jarðvangsins
nýttist við að tengja samfélagið við 
vísindi/akademíuna

https://vimeo.com/309325067


Útgáfa og dreifing



Stafræn markaðssetning
hjá Kötlu jarðvangi

www.katlageopark.is

www.katlageopark.com

www.south.is

European Geopark Network

Unesco Global Geopark

http://www.katlageopark.is/
http://www.katlageopark.com/
http://www.south.is/


Aðgengi að faglegum 
upplýsingum: 

fræðsla, fréttir og fréttabréf, 
fundargerðir og ýmsum gagnlegum 

tenglum fyrir gesti og íbúa

Markaðssetjum 
fyrirmyndafyrirtæki:
Drögum fram samstarfsfyrirtækin 

okkar og viðurkenndar 
jarðvangsvörur 



Geoweek – árlegur
viðburður hjá
jarðvöngum um allt



Spóahátíð – alþjóðlegur dagur farfugla 12. 
maí 2018

Spóahátíð – alþjóðlegur dagur farfugla
• Sérfræðingar frá HÍ – fuglaskoðun og kynning
• Hvolsskóli tók þátt með listasýningu í 

Hvolnum



Hlutverk og markmið jarðvangs skýrð nánar:
Styrkja stöðu jarðvangsins innan svæðisins – tækifæri til eflingar

• 2010 vs 2020 
• Mikil breyting á forsendum jarðvangsins

• Ábati af jarðvanginum fyrir ólíka hagsmunaaðila hans
• Mismunandi hlutverk hagsmunaaðila í jarðvanginum
• Sense of place – svæðisímynd/staðarkennd
Redefine our place identity (new circumstances) in order to
enhance our „sense of place“
• Destination Place Branding work – The Place Bureau in London
Næsta skref í ferlinu (SASS áhersluverkefni - 8,0 mkr)

http://www.katlageopark.is/


Helstu viðfangsefni næstu ára: 
• UNESCO vottun: Aðgerðaráætlun byggt á niðurstöðum úttektar 2021
• Vinna við svæðismörkun  og uppfærsla heimasíðu
• Fyrirtækjatengsl og fræðsla – námskeið og kynningarferð um svæðið
• Jarðvangsskólar og útikennsla – sterkari tengsl við akademíuna og rannsóknir
• Úttekt og yfirlit jarðvætta – stöðumat og forgangsröðun - viðhaldsáætlun
• Ýmis verkefni á landsáætlun um uppbyggingu innviða og hjá FF
• Erlent samstarf – EGN/GGN , samstarfsverkefni ýmis, markaðssetning

• Að tryggja að jarðvangurinn verði samofinn lykiláætlunum sveitarfélaganna til 
frambúðar og þar með kjarnaverkefni fastur partur af fjármálaáætlanagerð 
hlutaðeigandi aðila.

Mynd: Shane Rounce,Unsplash



Tækifæri

• Viðurkenning UNESCO, og sjálfbær þróun, opnar á 
allskyns tækifæri fyrir þá sem tengja sig við 
jarðvanginn; t.d. við styrkjaleit, gæði í þróun og
uppbyggingu, bættri ferðahegðun, virði lands, styðja 
við vöruþróun, bæta vellíðan íbúa og styrkja 
markaðssetningu svæðisins. 

• Alþjóðleg vottun snýr að verkfærinu sem 
jarðvangurinn er  - gæðatengd ferðamennska og 
sjálfbær þróun, uppbygging, samvinna, efnahagsleg 
framþróun tengd jarðvanginum sem áfangastað. 

• Vörumerkið er þekkt um allan heim – ekki bara 
UNESCO heldur líka UNESCO Global GEOPARKS. 



• Jarðvangurinn hefur orðið farvegur fjölda styrkja sem nýst hafa við 
uppbyggingu svæðisins, ~ 300-500 milljónir ?  

• IPA: um 120 mkr; 5 ára Ríkisframlög: 104 mkr; Verkefnastyrkir, stórir og smáir: um 
100-150 mkr + meira (fjöldi styrkja gegnum framkvæmdasjóð, landsáætlun, SASS, 
erlend verkefni og einnig þeir sem nýtt hafa sér samstarf við jarðvanginn til að auka 
líkur á styrkjum sem svæðið hefur gagnast á).

Hefur þetta verið mikil fjárhagsleg fórn fyrir sveitarfélögin? 
• Beinn kostnaður allra 3ja sveitarfélaganna til samans fyrir jarðvanginn 

síðan undirbúningur hófst 2008:  < 110-115 mkr
• 2013: 3; 2014: 3 ; 2015: 9  ; 2016: 14 ; 2017: 12 ; 2018: 14; 2019: 14; 2020: 24 ; 

2021: 12 

• Án Kötlu jarðvangs sem aðili að EGN/GGN og UNESCO, hefðu
sveitarfélögin ekki haft jafn greiða aðkomu að erlendu
fjármagni til þróunar og uppbyggingar hans sem
ferðamannastaðar.

Aðgengi að erlendu fjármagni – til verkefna og stundum reksturs 



Nokkur lokaorð - ávinningur
• Ekki allt í aurum talið, aukið samstarf, sterkari tengsl í 

fámennu samfélagi, fyrirmyndar áfangastaðir, 
jarðvangsskólar og jarðvangsfyrirtæki, sérhæfð þjálfun 
og faglegar upplýsingar til gesta og íbúa. 

• Getur orðið öflugt markaðstól ef aðilar taka saman 
höndum og nota verkfærið sem jarðvangurinn er

• Með bættum sýnileika og meiri vitneskju um tilvist 
Kötlu jarðvangs eykur það stöðu og markaðsvirði hans, 
fleiri aðilar taka þátt í starfinu og allt þetta styður við 
uppbyggingu svæðisins, kallar eftir ábyrgri umgengni og 
þróun,  í anda UNESCO jarðvangs. 



Höfum í huga…
• Jarðvangurinn var stofnaður til að styrkja samvinnu og 

samtal í fámennu samfélagi, nýta styrkleika hvers annars 
– hagræða - því saman erum við sterkari.

• Byggjum upp áfangastað sem laðar að þá ferðamenn 
sem við viljum fá heim til okkar

• Sem virða náttúru, menningu og íbúa svæðisins – sem dvelja 
lengur og styrkja innri efnahag. 

• Hagsmunir íbúa eru undirstaðan á framtíðar uppbyggingu 
svæðisins og er samfélagið jafnframt virkjað beint til þátttöku.

• Það er nákvæmlega stefna UNESCO Global Geoparks og við eigum 
að vera stolt af því að sveitarfélögin sýndu þá forsjárhyggju að 
velja uppbyggingu svæðisins þá leið árið 2010. 



Gott að fá ábendingar frá
ykkur – hvað getur

jarðvangurinn gert fyrir
ykkur? 



Basics – Katla Volcano

Berglind Sigmundsdóttir
Framkvæmdastjóri

Berglind@katlageopark.is
KATLA UNESCO GLOBAL GEOPARK

ICELAND
+354-862-4066

Takk fyrir!

mailto:Berglind@katlageopark.is
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