Hugtakið geopark (jarðvangur) er alþjóðlegt og verður til vegna vaxandi þarfar á samræmdri vernd, þróun og
stjórnun margra af mikilvægustu jarðminja heimsins

Katla UNESCO Global Geopark
Ársskýrsla
2018

Stiklað á stóru um starfsemi Kötlu jarðvangs árið 2018
I.

Stutt kynning

Katla jarðvangur er fyrsti jarðvangur landsins. Hann var stofnaður í nóvember 2010 og í september 2011 fékk
hann aðild að tengslaneti evrópskra jarðvanga (European Geoparks Network) og varð um leið hluti af alþjóðlegu
neti UNESCO fyrir jarðvanga (Global Geoparks Network). Á árinu 2018 voru starfræktir 140 jarðvangar í 38
löndum. Hugmyndin um stofnun jarðvangs (geopark) á Suðurlandi kviknaði á vettvangi fyrsta átaksverkefnis
Háskólafélags Suðurlands (www.hfsu.is) 2008. Átaksverkefnið tók til sveitarfélaganna þriggja sem eru austast á
þáverandi svæði Háskólafélagsins; Skaftárhrepps, Mýrdalshrepps og Rangárþings eystra.
Hlutverk hnattrænna jarðvanga UNESCO er að stuðla að verndun mikilvægra jarðminja, náttúru og
menningararfleifð og að íbúar jarðvanganna tileinki sér ábyrgð á ofantöldu auk þess sem áhersla er lögð á að efla
innra hagkerfi viðkomandi svæða. Aðaláhersla í starfi jarðvangsins er að reyna ná þessu fram með fræðslu um
staðbundna jarðsögu, jarðminjar, náttúrufar og menningarsögu svæðisins. Þá er hvatt til jákvæðrar
byggðaþróunar með því að styðja við sjálfbæra nýtingu ofantalinna auðlinda.
Katla jarðvangur nær yfir 9.542 km2 landsvæði og þekur rúmlega 9% af flatarmáli landsins, frá Eystri-Rangá í vestri
að Skeiðarársandi í austri. Nyrsti hluti jarðvangsins teygir sig langt inn á Vatnajökul en langar strendur af svörtum
sandi afmarka jarðvanginn í suðri. Þéttbýliskjarnar í Kötlu jarðvangi eru Hvolsvöllur, Vík í Mýrdal og
Kirkjubæjarklaustur. Íbúafjöldi á svæðinu er tæplega 3.000 manns.
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Skipulag og stjórnun
Stjórn
Stjórn Kötlu jarðvangs fer með yfirstjórn jarðvangsins en undir lok árs 2018 var hún skipuð fimm fulltrúum og
fimm varafulltrúum. Í stjórn Kötlu jarðvangs sitja fulltrúar frá stofnaðilum jarðvangsins; Rangárþingi eystra,
Skógasafni, Mýrdalshreppi, Kötlusetri, Skaftárhreppi, Kirkjubæjarstofu, Háskólafélagi Suðurlands og Stofnun
rannsóknarsetra Háskóla Íslands, auk tveggja fulltrúa samstarfsfyrirtækja jarðvangsins.
Í upphafi árs 2019 sitja í stjórn jarðvangsins Anton Kári Halldórsson formaður og sveitarstjóri Rangárþing eystra,
Sigurður Sigursveinsson framkvæmdastjóri Háskólafélag Suðurlands og annar tveggja fulltrúa Kötlu jarðvangs í
tengslaneti evrópskra jarðvanga (coordination committee member), Þorbjörg Gísladóttir sveitarstjóri
Mýrdalshrepps, Eva Björk Harðardóttir oddviti Skaftárhrepps, Björg Árnadóttir framkvæmdastjóri Midgard og
fulltrúi samstarfsfyrirtækja, og að auki fimm varafulltrúar: Andri Guðmundsson frá Skógasafni, Ólafía Jakobsdóttir
frá Kirkjubæjarstofu, Þórdís Ólafsdóttir frá Kötlusetri , Rögnvaldur Ólafsson frá Stofnun rannsóknarsetra Háskóla
Íslands og Æsa Guðrúnardóttir frá farfuglaheimilinu í Norður-Vík úr hópi samstarfsfyrirtækja jarðvangsins.
Stjórn Kötlu jarðvangs ræður framkvæmdastjóra sem annast daglegan rekstur og verkefnastjóra/sérfræðinga
sem vinna að málefnum jarðvangsins.

Mynd 1: Ljósmynd Þórir Níels Kjartansson.

Mannauður
Í Kötlu jarðvangi voru árið 2018 þrír starfsmenn í fullu starfi; Brynja Davíðsdóttir framkvæmdastjóri en hún lét af
störfum um haustið og hefur Berglind Sigmundsdóttir verkefnastjóri verið starfandi framkvæmdastjóri síðan, og
auk þess er Hörður Bjarni Harðarsson verkefnastjóri, en þau Berglind og Hörður Bjarni eru bæði jarðfræðingar
sem hófu störf hjá jarðvanginum á árinu 2017. Sveitarfélögin tilnefna til viðbótar einn tengilið frá sínu svæði til
að vinna með jarðvanginum að skilgreindum verkefnum og er hvert stöðugildi þess áætlað um 30% hlutfall.
Tengiliðir ársins 2018 voru Árný Lára Karvelsdóttir markaðs- og kynningarfulltrúi Rangárþing eystra, Þórdís
Ólafsdóttir forstöðumaður Kötluseturs í Vík í Mýrdal, og Þorbjörg Ása Jónsdóttir verkefnastjóri klasans Friður og
frumkraftar frá Skaftárhreppi en hún lét af störfum eftir fyrsta ársfjórðung.
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Skipulag á starfsemi og fjárhagur
Framlög frá sveitarfélögum og ríkissjóði greiða fyrir almennan rekstur starfseminnar. Verkefni jarðvangsins
beinast fyrst og fremst að fræðsluefnisgerð og samstarfi við hagsmunaðila. Ef um sérstakar framkvæmdir eða
önnur sértæk verkefni er að ræða, sem jarðvangurinn vinnur að, eru þau háð fjármögnun í formi styrkja þar sem
mótframlagið er almennt í formi vinnu af hálfu starfsmanna jarðvangsins. Jarðvangurinn aðstoðar samstarfsaðila
sína við ýmis verkefni, einnig í formi vinnu, þar sem mikil áhersla er lögð á samstarf og tengslanet í gildum
hnattrænna jarðvanga. Smávægilegar tekjur koma af sölu á göngukortum og bæklingum.

2018
Tekjur (sala á bæklingum)
Styrkur SASS
Styrkur Framkv.sjóður ferðamst.
Styrkur Miðstöð íslenskra bókm.

597.650
550.000
240.000
200.000

Styrkur (erlend verkefni)
Kostnaður (erlend verkefni)

11.391.963
- 4.498.171

Framlög sveitarfélög
Framlög ríkissjóður

14.000.000
20.000.000

Heildargjöld

laun

Heildargjöld (án erlendra verkefna)
staða

- 40.595.690
1.885.752

skrifstofa og markaðsefni
styrktarverkefni (innanlands)

Starfsemi jarðvanga hefur það að meginmarkmiði að fræða um náttúru- menningar- og jarðfræðiarfleifð
svæðisins, mikilvægi auðlindarinnar og að skapa og styrkja tengsl samfélagsins við sitt nærsvæði. Þátttaka
samfélagsins í starfsemi jarðvangsins er eitt helsta markmið hans. Með fræðslu og aukinni staðarvitund íbúa er
þannig reynt að stuðla að verndun og fjölbreytileika jarð-, náttúru- og menningarminja jarðvangsins. Með aukinni
þekkingu á svæðinu eykst skilningur á mikilvægi varðveislu og verndun þess. Þannig reynir jarðvangurinn að vekja
athygli á þeim tækifærum sem á svæðinu eru að finna, til að styrkja innra hagkerfi og stuðla að jákvæðri
efnahagsþróun sem byggir á sjálfbærri nýtingu á náttúru- og menningarauðlindum svæðisins. Þetta er
hugmyndafræði jarðvanga í hnotskurn.
Í umsókn Kötlu jarðvangs um að gerast viðurkenndur jarðvangur voru skilgreind um 80 jarðvætti (geosites),
jarðfræðileg og menningarleg. Nokkur þeirra flokkast sem mikilvæg á alþjóðlegum mælikvarða og sum þeirra eru
friðlýst. En mikið vantar upp á bæði vöktun og verndunarstig þeirra og ekki síður stýringu þeirra sem fara um
svæðin.
Þar sem jarðvangurinn hefur ekki skipulagsvald á sínu svæði, heldur sveitarfélögin, hvetur hann þau til að vinna
saman á heildstæðan hátt að verndun jarðvætta og uppbyggingu þeirra. Jarðvangurinn hefur látið vinna og gefa
út áfangastaðaáætlun þar sem svæðið í heild er tekið fyrir, og helstu jarðvætti flokkuð. Jarðvangurinn hvetur
sveitarfélögin til að nýta áætlunina og innleiða hana í aðalskipulög sín eða koma að gerð sameiginlegrar
framkvæmdaáætlunar um forgangsröðun á uppbyggingu skilgreindra jarðvætta með áfangastaðaáætlunina að
leiðarljósi.
Formlegir samstarfsaðilar Kötlu jarðvangs eru sveitarfélögin þrjú sem að honum koma, Rangárþing eystra,
Skaftárhreppur
og
Mýrdalshreppur.
Fjórar
ríkisstofnanir:
Minjastofnun,
Umhverfisstofnun,
Vatnajökulsþjóðgarður og Landgræðslan. Samstarfsstofnanir sem eiga fulltrúa í stjórn jarðvangsins eru jafnframt
formlegir samstarfaðilar: Kirkjubæjarstofa, Kötlusetur, Skógasafn, Háskólafélag Suðurlands og Rannsóknasetur
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Háskóla Íslands á Suðurlandi. Einnig er Markaðsstofa Suðurlands formlegur samstarfsaðili og
Skaftárstofa. Samstarfsfyrirtæki jarðvangsins eru 13 talsins. Tveir grunnskólar á svæðinu hafa gerst formlegir
Geóskólar Kötlu UNESCO jarðvangs, Hvolsskóli og Víkurskóli. Samráðsvettvang íslenskra jarðvanga skipa fulltrúar
frá 17 stofnunum.

Framvinda verkefna ársins 2018
Starfsmenn í Kötlu jarðvangi komu að ýmsum og fjölbreyttum verkefnum árið 2018. Ef rennt er yfir árið út frá
aðgerðaráætlun sem lögð var fyrir í upphafi árs 2018 var áherslunum skipt í eftirfarandi fimm flokka og var unnið
að verkefnum í hverjum flokki eins og greint verður frá hér (stiklað á stóru).
1.
2.
3.
4.
5.

Stjórnun og samstarf
UNESCO Global Geoparks, rekstur og erlent samstarf
Fjölbreytileiki, jarð-, náttúru og menningarminja – Management plan og stjórnun
Fræðsla um náttúru og menningararf
Ferðaþjónusta, samstarf og markaðssetning

Stjórnun og samstarf
•

Samráð og stjórnun sameiginlegra verkefna

Víðtækt samráð og þátttaka í stjórnun og ýmsum lausnatengdum verkefnum. Fundað var með Landgræðslunni
vegna lagfæringa á mosaskemmdum og í tengslum við Ascent verkefnið. Samráðsfundur með Landsbjörg/Safe
Travel vegna öryggismála við Sólheimajökul og vegna uppsetningar á skiltum þar og við Gígjökul (janúar).
Þátttaka í vinnufundi um öryggismál vegna almannavarna á Hvolsvelli (mars) með Kjartani lögreglustjóra.
Samráðsfundur með Ágústi hjá Vegagerðinni í Vík og fulltrúum í Skaftárhreppi í upphafi árs vegna uppbyggingar
í Eldhrauni. Þátttaka í samráðsvettvangi íslenskra jarðvanga (Icelandic Geoparks Forum) þar sem nefndin var
upplýst um framgang jarðvangsins og helstu áskoranir (desember).

Fjölbreytileiki, jarð-, náttúru og menningarminja – Management plan og stjórnun
•

DMP skýrsla NOHNIK – kynning, þýðing, yfirlestur

Áfangastaðaáætlun Kötlu jarðvangs kom út 2018. Hollenska landsagsarkitektafyrirtækið NOHNIK sá um gerð
skýrslunnar. Skýrslan var gefin út á ensku og var sett í þýðingu árið 2018. Áætlunin var kynnt á nokkrum vel
völdum viðburðum yfir árið.

•

Geosites – skipulag og verndun

Hafist handa við að útbúa yfirlitsskjal um skilgreinda áfangastaði/jarðvætti innan jarðvangsins. Þar var skoðað
hver er verndarstaða hvers jarðvættis ásamt því að skráð var hver færi með skipulagsvaldið hjá hverju og einu.
Haldið verður áfram með þessa vinnu 2019 í samvinnu við samstarfsaðila og reynt að útbúa þarfagreiningu um
nauðsynlega uppbyggingu og/eða verndun.
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•

Framkvæmdasjóður – 2 styrkir (frágangur)

Unnið var áfram að ýmsum styrktartengdum verkefnum frá fyrri árum og sumum þeirra lokið og skilað skýrslum
til Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða. Nokkur eldri verkefni sem verið var að ljúka m.a. skiltum til uppsetningar
vegna Sólheimajökuls og Gígjökuls og einnig 10 mkr skiltaverkefni til að auka sýnileika jarðvangsins með því að
merkja jarðvættin í mörkinni ásamt uppsetningu á náttúruverndarskiltum með sjálfboðaliðum. Fjármagn reyndist
eftir af styrknum og var það nýtt í að uppfæra og prenta yfirlitskort af jarðvanginum til að hafa á helstu
viðkomustöðum. Kortið sýnir jarðvættin sem búið var að merkja í mörkinni og var því ágætis lokahnykkur á
verkefninu. Einnig voru endurprentuð innkomuskilti að vestan og nokkur eldri skilti sem höfðu flagnað. Að auki
nýttist fjármagnið í endurútgáfu Fjaðrárgljúfurskiltis sem komið var á tíma.

Mynd 2: Myndir af skiltum styrktum af Framkvæmdasjóði ferðamanastaða.

UNESCO Global Geoparks, rekstur og erlent samstarf
•

UNESCO úttekt – grænt spjald !

í upphafi árs kom formleg niðurstaða úttektar UNESCO Global Geoparks Network sem framkvæmd hafði verið
sumarið áður. Niðurstaðan var ánægjuleg, grænt spjald með nokkrum athugasemdum. Mikil vinna hafði verið
unnin hjá Kötlu jarðvangi undanfarin ár til að ná fram þessari vottun. Unnið var með hliðsjón af ítarlegu eyðublaði
sem finna má á heimasíðu UNESCO þar sem listuð eru upp áhersluatriði og stigagjöf (self-evalulation), auk
sértækra ábendinga sem fram komu við úttektina 2015. Jarðvangurinn hefur nú fjögur ár til að vinna að settum
markmiðum og samkvæmt ábendingum við úttektina 2017 og styrkja þannig starfsemi sína enn frekar.

•

EGN / GGN netverkið

Ýmis skylduverkefni tilheyra því að vera UNESCO hnattrænn jarðvangur sem er hluti af tengslaneti Global
Geoparks Network (GGN) og European Geoparks Network (EGN). Á hverju ári þarf að skila inn ýmsum skýrslum
um framvindu verkefna t.d. annual and progress reports og einnig þarf að skila inn öðrum útfylltum eyðublöðum.
Eitt af því er hvernig jarðvangurinn vinnur að heimsmarkmiðunum (Sustainable Develeopment Goals). Fleiri
verkefni tengd netverkinu eru að skipuleggja og taka þátt í ýmsum alþjóðlegum dögum (t.d. International Day for
Disaster Reduction – 13. október) og hina árlegu jarðvangsviku (geoweek) sem haldin er á vorin.
Að auki er beðið um að jarðvangurinn sendi inn greinar og myndir í tímarit og fréttabréf sem netverkið sér um að
gefa út. Á árinu voru sendar inn þrjár greinar í tímarit/fréttabréf sem hafa verið birt á heimasíðum fyrrnefndra
aðila og prentuð í bæklinga. Einnig höfum við sent á marga aðila myndir og efni til að nota í ýmist annað
markaðsefni.
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Árlega eru haldnir fundir á vegum netverksins. Þar sækir starfsmaður jarðvangsins a.m.k. tvo
fundi á ári og árlega ráðstefnu tengdum haustfundinum og eru þessir fundir haldnir til skiptis af jarðvöngum. Fyrri
fundurinn 2018 var haldin í Karavanke/Karawanken Geopark á landamærum Austurríkis og Slóveníu og sá síðari
í Adamello Brenta Geopark á Ítalíu í september ásamt 8. alþjóðaráðstefnu UNESCO um jarðvanga. Á ráðstefnunni
hélt annar fulltrúi Kötlu jarðvangs erindi um jarðvá og áhrif loftslagsbreytinga í Kötlu jarðvangi. Tengslanet er
mikilvægt málefni jarðvanga og eru þessir fundir einkum hugsaðir til að mynda tengsl við aðra jarðvanga og deila
reynslu og þekkingu á samskonar viðfangsefnum. Í kjölfarið fara oft af stað ýmis samstarfsverkefni milli aðila enda
er mikil áherslu á að jarðvangurinn taki þátt í slíku.

Erlend samstarfsverkefni
•

Drifting Apart - NPA

Katla jarðvangur var þátttakandi í stóru alþjóðlegu verkefni, Drifting Apart, fyrir milligöngu Háskólafélags
Suðurlands. Í stuttu máli gekk verkefnið út á að nýta sameiginlega jarðfræðiarfleifð tengd flekaskilum og útbúa
ýmiskonar kennslu- og fræðsluefni. Verkefnið stóð yfir í þrjú ár og voru árlegir fundir haldnir sem starfsmenn
sóttu.
Verkefnið var styrkt af NPA, Norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins, sem ætlað er að stuðla að
samstarfsverknum sem miða að því að finna lausnir á sameiginlegum viðfangsefnum samstarfslandanna. NPA
svæðið samanstendur af norðurhéruðum Noregs, Svíþjóðar, Finnlands, Skotlands, Írlands ásamt Norður-Írlandi,
Færeyjum, Grænlandi og Íslandi, en í þessu verkefni tóku einnig þátt aðilar í Kanada og Rússlandi. Á
verkefnistímanum voru ýmsar afurðir styrktar í gegnum það, t.d. skilti sem voru sett upp í samstarfi við
Vatnajökulsþjóðgarð um Eldgjá og Langasjó. Einnig var útbúin gönguleiðsögn í formi APPs með Einari Skúlasyni
hjá WAPP um þrjú svæði; Langasjó (Sveinstind), Landbrotshóla og Sólheimajökul. Að auki styrkti verkefnið gerð
og prentun á 19 fræðsluspjöldum sem sett voru upp í Kötlusetri haustið 2017, m.a. til að kynna alþjóðlega
mikilvægu jarðvættin í Kötlu jarðvangi. Útikennsluefni var einnig útbúið um valin jarðvætti í jarðvanginum,
Eldhraun og Durmbabót. Verkefninu lauk formlega með fjölsóttri ráðstefnu í Reykjanes jarðvangi í lok febrúar.
Ráðstefnugestum stóð til boða að fara í dagsferð með leiðsögn í Kötlu jarðvangi sem starfsmenn skipulögðu. Út
frá þessu verkefni þróuðust önnur tvö verkefni, GeoMuseum og geoVR undir handleiðslu Magma Geopark í
Noregi sem m.a. voru styrkt af NORA og Nordisk Kulturfond.

•

Ruritage verkefni – Horizon2020

2017 hafði verið unnið að gerð umsóknar í Rannsóknar- og vísindaáætlun Evrópusambandsins, Horizon 2020, í
samvinnu við fjölmarga aðila, m.a. UNESCO. Verkefnið var skilgreint sem „RURITAGE - Rural and Cultural Heritage
as Driver for Sustainable Growth“. Um var að ræða tveggja þrepa umsóknarferli sem lauk með því að á
vormánuðum 2018 fékk Katla jarðvangur þær fréttir að hann hefði hlotið styrk til að taka þátt í þessu stóra
alþóðlega verkefni. Í verkefninu eru 39 þátttakendur frá 14 löndum innan Evrópu auk fjögurra landa utan Evrópu.
Starfsmenn jarðvangsins fóru á Kick-off (upphafs) fund á Ítalíu að nýlokinni vorhátíð. Þar var þeim kynnt þetta
geysispennandi verkefni sem jarðvangurinn fær styrk til að sinna í fjögur ár. Ekki var slegið slöku við en verkefnið
hófst með fullum krafti um leið og heim var komið.
•

GeoMuseum/GeoVR – NORA/NORDISK KULTURFOND

GeoMuseum – samvinnuverkefni sem spratt uppúr Drifting Apart verkefninu undir umsjón Magma Geopark í
Noregi fjallar um sameiginlega jarðsögu og jarðfræðiarfleifð. Það var útbúin 10 m löng tímalína um myndun
heimsins og myndun Kötlu jarðvangs auk kennsluefnis. Þetta var samvinnuverkefni við Jarðvísindastofnun
Færeyinga, Jarfeingi, og UNESCO Heimsminjasvæðið Illulissat Isfjord á Grænlandi. Haldið var til Grænlands á um
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vikulangan vinnufund í júnímánuði sem tengdist fræðsluefnisgerðinni. Talsverður tími hefur
farið í þetta verkefni á árinu en sem betur fer er verkefnið á lokametrunum.
Þetta verkefni hafði það að markmiði að nýta okkar sameiginlegu jarðfræðiarfleið til að útbúa frekari fræðsluefni
tengt flekaskilum. Um 10 metra löng jarðsögutímalína var útbúin í Kötlu jarðvangi með áherslu á mikilvæg

Mynd 3: GeoMuseum tímalína vígð á Kötlu ráðstefnunni.

jarðvætti jarðvangsins um leið og tímalínu myndun heimsins eru gerð skil. Að auki bjuggu starfsmenn
jarðvangsins til jarðsögubækling úr þessari línu sem kemur úr prentun 2019. Sýndarveruleikaefni var klippt saman
og fræðsla um þrjár tegundir eldgosa sem finnast í jarðvanginum gerð að umfjöllunarefni. Efnið verður í stórum
gagnagrunni hjá öllum Drifting Apart þátttakendum verkefnins og fær Katla jarðvangur þannig góða kynningu
víðsvegar um heiminn. Efnið hefur nýst vel sem fræðsluefni til gesta jarðvangsins og sérstaklega skólahópa.
GeoMuseum og GeoVR voru unninn að miklu leyti árið 2018 en ennþá er unnið að geoVR.

Fræðsla um náttúru og menningararf
•

Sprotasjóðssyrkur fyrir GeoSkóla - apríl

Tveir skólar innan jarðvangsins, Hvolsskóli og Víkurskóli, gerðust viðurkenndir Kötlu UNESCO jarðvangsskólar árið
2017. Menntamálaráðuneytið hafði á árum áður styrkt Kötlu jarðvang til að útbúa stefnumótun fyrir
jarðvangsskóla. Í upphafi árs 2018 var SVÓT greining framkvæmd í Hvolsskóla um jarðvangsverkefnið til að móta
næstu skref við innleiðinguna. Gekk það framar vonum og var þátttaka mjög góð og jákvæð. Í kjölfarið var leitað
að fjármagni til að vinna frekar að verkefninu. Jarðvangurinn sótti um og hlaut styrk frá Sprotasjóði fyrir
jarðvangsskólaverkefnið, 1.850 mkr, og mun árið 2019 koma því formlega af stað. Stefnt er að því að hefja þá
vinnu með staðar-útikennslu, í kjölfarið svo innleiða þematengda staðarkennslu í völdum greinum og að auki,
samhliða þessu, útbúa kennslupakka um valin jarðvætti og er sú vinna hafin.
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•

Kötluráðstefna – 12. október 2018

Jarðvanginum var boðið að taka þátt í skipulagningu á ráðstefnu í samvinnu við Jarðfræðafélag Íslands,
Jarðvísindastofnun HÍ, Veðurstofuna og Mýrdalshrepp til minnis þess að 100 ár eru liðin frá gosinu í Kötlu sem
hófst 12. október 1918. Mikill undirbúningur og vinna fór í að sækja um styrki til að geta haft ókeypis þátttöku á
ráðstefnuna. Ýmislegt kynningarefni var útbúið vegna ráðstefnunnar. Gert var ráð fyrir að um 50 manns myndu
sækja ráðstefnuna en síðasta mánuð skráningarinnar var ljóst að þátttakan yrði miklu meiri. Hátt á fjórða hundrað
manns komu til Víkur til að hlusta á erindi um 20 fræðimanna. Að auki skipulagði jarðvangurinn sérstaka dagskrá
fyrir jarðvangsskólana með sérstökum kennslustöðvum á vegum Veðurstofunnar, Jarðvísindastofnunar og
nýútkomins geoVR sýndarveruleikaefnis á vegum jarðvangsins. Að auki voru skipulagðar tvær vettvangsferðir
daginn eftir og voru þær vel sóttar. Mikið álag var á starfsmönnum jarðvangsins við undirbúning og framkvæmd
ráðstefnunnar en hún þótti takast einstaklega vel.

Mynd 4: Þátttaka á ráðstefnu um 100 ár frá Kötlugosinu 1918 var mikil. Hátt á fjórða hundrað manns tóku þátt. Mynd BS

•

Fyrsta bókaútgáfa jarðvangsins - apríl

Már Jónsson sagnfræðiprófessor hjá Háskóla Íslands var í sambandi við Kötlu Geopark vegna áhuga á útgáfu
bókar um Kötlugos í tilefni þess að 100 ár voru liðin frá síðasta Kötlugosi. Unnið var að umsókn til styrktarsjóða
og hlaut jarðvangurinn styrk frá Miðstöð íslenskra bókmennta til útgáfu þessarar sem ber titilinn „Undur yfir
Dundu – Frásagnir af Kötlugosum“ eftir Má Jónsson. Um leið og handritið var klárt var bókin sett í frágang og
prentun og kom út í maí 2018. Starfsmenn jarðvangsins stóðu að kynningu, markaðssetningu og dreifingu á
bókinni til fjölmargra aðila innan jarðvangs og utan. Fræðsla er mikilvægt málefni jarðvanga.

•

Þorvaldseyri - Fræðslumiðstöð og bækistöð Kötlu jarðvangs opnuð 2019

Síðla árs 2018 var skrifað undir samning við eigendur Þorvaldseyrar um að jarðvangurinn tæki húsnæði
sýningarinnar Eyjafjallajökull Erupts á leigu til að opna þar sína fyrstu fræðslumiðstöð. Mikil vinna hefur verið
lögð í undirbúning á ýmsum útfærslumöguleikum á rekstri fræðslumiðstöðvarinnar undanfarna mánuði og hafa
starfsmenn sótt um í ýmsa styrktarsjóði til að geta komið upp myndarlegri fræðslusýningu. Búið er að fá úthlutað
úr tveimur þeirra, Vinum Vatnajökuls og frá SASS. En nokkrar uppákomur varðandi Þorvaldseyri hafa tafið
framgang mála og hefur upphaf ársins 2019 farið að miklu leyti í að reyna leysa úr þeim.
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Mynd 5: Gestastofan Eyjafjallajökull Erupts sem bráðlega verður að fræðslumiðstöð Kötlu jarðvangs.

•

Ýmis önnur verkefni:

Innlent samstarf hefur verið fjölbreytt og góð þátttaka jarðvangsins í ráðstefnum, fundum og málþingum innan
jarðvangs og utan. Jarðvangurinn tók t.a.m. þátt í umræðufundi um skipulagsmál við Skógafoss á vegum
Umhverfisstofnunar. Jarðvangurinn hélt erindi um DMP áætlun á málþingi í Skaftárhreppi á vegum Eldvatna náttúruverndarsamtaka. Einnig hefur hann tekið á móti ýmsum hópum, m.a. frá Háskóla Íslands, sjálfboðaliðum,
þekkingarsetrum og fl.

Ferðaþjónusta, samstarf og markaðssetning
•

NÝTT kort– Miðsvæðisskort Kötlu jarðvangs og Vestmannaeyja

Unnið var með Markaðsstofu Suðurlands að útgáfu miðsvæðisskortsins. Þetta kort var samvinnuverkefni á vegum
Markaðsstofunnar en hún fékk styrk frá SASS til að samræma og útbúa kort af Suðurlandinu. Svæði Suðurlands
er afar stórt og var því svæðinu þrískipt á grundvelli sérstakrar markaðsgreiningar þar sem hvert svæði er kynnt
sérstaklega. Markmið með kortinu er að gera svæðið aðgengilegra og um leið að tengja það betur við
suðvesturhluta og suðausturhluta landshlutans. Miðjuhluti kortsins tilheyrir Kötlu jarðvangi og Vestmanneyjum.
Jarðvangurinn tók að sér í samvinnu við sína samstarfsaðila að sjá um texta, myndaöflun og framsetningu kortsins
er varðar miðsvæðið. Gagnagrunnur var unnin í samstarfi við NOHNIK og valin voru um 20 jarðvætti (geosites /
áfangastaðir) til að draga fram á kortinu og fræða um þau. Eftir að kortið kom út var því dreift um allt Suðurland
og einnig á höfuðborgarsvæðinu. Mikil ánægja var með kortið og fóru starfsmenn fjölda ferða að dreifa því um
svæðið.

•

Jarðvangsfyrirtækjafundur í apríl og í nóvember

Mikið er lagt upp úr þátttöku samfélagsins við starfsemi jarðvanga. Katla jarðvangur gerði samstarfssamning við
um 13 fyrirtæki sem starfa innan jarðvangsins 2017-2018. Í apríl var öllum fyrirtækjum boðið á fund þar sem nýir
starfsmenn kynntu sig og verkefni jarðvangsins. Þar var einnig framkvæmd SVÓT greining á samstarfi jarðvangsins
og fyrirtækjanna. Í kjölfarið reyndust margir sáttir með að fá að taka þátt í uppbyggingu jarðvangsins en vildu
gjarnan að fleiri myndu vita af jarðvanginum og hann gerður sýnilegri innan og utan svæðis. Aðgengi að fræðslu
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var einnig mikið rædd og að fyrirtækin gætu aflað sér þekkingar á jarðvanginum með
auðveldari hætti. Á fundinum var rætt um fyrirhugaða Vorhátíð jarðvangsins en hún kom í stað árlegrar
jarðvangsviku og var hugsuð sem ein leið jarðvangsins til að gera fyrirtækjunum og samstarfsaðilum hátt undir
höfði og gera þau sýnilegri og trekkja fólk að svæðinu. Þegar ákveðið var um haustið 2018 að taka á leigu húsnæði
við Þorvaldseyri undir fræðslumiðstöð og bækistöð Kötlu jarðvangs var fyrirtækjum boðið aftur á fund og þeim
kynnt þetta. Einnig var farið yfir verkefni jarðvangsins og rifjaðar upp niðurstöður síðasta fundar.
•

Vorhátíð jarðvangsins apríl-maí

Sótt var um styrk til SASS til að geta haldið veglega vorhátíð jarðvangsins með mörgum og fjölbreyttum
viðburðum við hæfi allra, og gekk það eftir. Um 22 viðburðir voru haldnir á 30 dögum. Hófst hátíðin með að
starfsmaður jarðvangs hélt kynningu um nýútkomna áfangastaðaáætlun Kötlu jarðvangs á málþingi Eldvatna í
Skaftárhreppi sem m.a. umhverfiráðherra sótti. Vorhátíðinni lauk með 100 ára afmælishátíð skipsins Skaftfellings
í Vík í Mýrdal. Viðburðirnir voru margir og misjafnir, allt frá því að fá innsýn í handverkssútun, ljósmyndasýningu,
ratleik, gönguferð með landverði, tónleikum og ekki má gleyma fyrstu alþjóðlegu Spóahátíðinni sem haldin var á
vegum Kötlu jarðvangs undir lok vorhátíðar.

Mynd 6: Vorhátíð Kötlu jarðvangs í jarðvangsfyrirtækinu
Eldstó - tónleikar.

Mynd 7: Handverkssútun hjá
Kristbjörgu Hilmarsdóttur í tilefni
Vorhátíðar Kötlu jarðvangs.

Jarðvangurinn er einn af skilgreindum aðilum í faghópi um ferðamál á Suðurlandi og mætir reglulega á fundi til
að styrkja tengsl við samstarfsaðila innan svæðisins. Hann hefur tekið þátt í ýmsum verkefnafundum, ráðstefnum,
málþingum og fl. og var með bás á Mannamótum þar sem hann kynnti jarðvanginn og samstarfsaðila sína en
tengslamyndun er stór hlutur í starfsemi jarðvanga.
Jarðvangurinn þarf stöðugt að vera með puttann á púlsinum í markaðsmálum. Hann stendur að dreifingu á
bæklingum og öðru efni sem berst að utan og sem hann sjálfur stendur fyrir. Hann vinnur reglulega að því að
koma út fréttum og öðru áhugaverðu efni á helstu samfélagsmiðlum sem og heimasíðu. Hann aðstoðar
sveitarfélögin við að yfirfara efni og uppfæra fyrir sínar síður.
Á árinu 2018 bættust tvö ný fyrirtæki í lið jarðvangsins, Asgard Beyond og Volcano Huts Þórsmörk. Hann heimsótti
einnig fjölda nýrra fyrirtækja til að kynna sig og sína starfsemi, enda eru jarðvangar hugsaðir sem
grasrótarstarfsemi.
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Mynd 8: Alþjóðlegi farfugladagurinn tileinkaður Spóanum.

Samantekt og niðurstaða eftir árið 2018:
Verkefnaáætlunin sem var lögð fram í upphafi árs 2018 miðaðist við að þrír starfsmenn yrðu í fullu starfi hjá
jarðvanginum til ársins 2022, og að auki þrír tengiliðir í hlutastarfi sem hver komi frá sínu sveitarfélagi. Hins vegar
urðu í upphafi árs 2018 nokkrar breytingar á starfseminni. Í fyrsta lagi vegna mikill forfalla framkvæmdastjóra og
í öðru lagi vegna ákveðinna skipulagsbreytinga í Skaftárhreppi sem urðu til þess að tengiliðum fækkaði um einn
(um 30% hlutfall starfs). Á litlum vinnustað, sem Katla jarðvangur er, er vont að missa þriðjung starfsmanna úr
vinnu og hafði það því áhrif á það metnaðarfulla starf sem skipulagt hafði verið, en reynt var að gera það besta
úr stöðunni.
Skipulagsvald innan jarðvangsins er í höndum viðkomandi sveitarfélags og er aðkoma jarðvangsins að sínum
skilgreindu jarðvættum/áfangastöðum fyrst og fremst í formi þekkingar og fræðslu um þessi svæði sem nýtist
þannig til verndunar og frekari uppbyggingar. Jarðvangurinn hefur ekki haft tök á að koma nægilega vel að eftirliti
með jarðvættunum og hafa sveitarfélög og viðeigandi stofnanir gegnt því hlutverki að mestu leyti. Enda er um
stórt svæði að ræða með þrjú sveitarfélög að baki.
Mikill tími hefur farið í að sinna alþjóðaverkefnum sem bæði voru að klárast og að hefjast. Frágangur á ýmsum
styrkjaverkefnum fyrri ára tók líka sinn tíma. Skipulagning á stærsta viðburði sem Katla jarðvangur hefur nokkurn
tíma komið að, Kötluráðstefnunni í Vík, tók líka mikinn tíma hjá jarðvanginum. Starfsmenn komust því ekki
nægilega vel að því að sinna skipulagsmálum og jarðvangsskólunum en þau verða sett í forgang á árinu 2019. Að
auki má bæta við að starfsmenn jarðvangs hófu báðir störf árið 2017 og hafa þurft aðlögunartíma til að átta sig
betur á verkefnum jarðvangsins.
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Mynd 9: Eldhraun. Ljósmynd Þórir Níels Kjartansson.

Mynd 10 Rútshellir. Úr safni KGP.
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Mynd 11: Huldufoss í Kötlujökli. Ljósmynd Þórir Níels Kjartansson.

Sérstakar þakkir eru færðar til Umhverfis- og auðlindaráðuneytis sem styrkir jarðvanginn tímabilið 2017-2021.
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