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Brynja Davíðsdóttir
Framkvæmdastjóri

Lauk MSc (2013) og BSc frá Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri í náttúru- og 
umhverfisfræðum. 

• Þróun aðferða við vöktun algengra mófugla (2010)

• The effect of vegetation reclamation on birds and invertebrates in Iceland : a 
comparative study of barren land, restored heathland and land revegetated by 
Nootka lupin (2013)

Á að baki þriggja ára verknám í hamskurði í Bretlandi og yfir 23 ára starfsferil í 
uppsetningu fugla fyrir söfn, skóla og einstaklinga.

Starfaði sem sér fræðingur og landvörður á Teigarhorni 2013-2014

Framkvæmdastjóri Kötlu jarðvangs frá 2015

Stefnumótun, rekstur, innlend og erlend samskipti

Orð sem lýsa Brynju:
……. fuglar
………. náttúra 
………….. listir
................ þjóðmenning
……………….. handverk 
…………………. Bretland/Ítalía



Berglind Sigmundsdóttir
Verkefnastjóri

Lauk BSc (2013) frá Háskóla Íslands í Jarðfræði.
• Lake Þingvallavatn and Deglaciation of Grafningur (Þingvallavatn og 

jökulhörfun í Grafningnum)

Starfaði á Þingvöllum:
• Landvörður 2008-2011

• verslunarstjóri minjagripaverslunar á Haki og í Þjónustumiðstöð 2011-2013

• Þjónustustjóri á Þingvöllum, 2013-2016

Hóf störf hjá Kötlu jarðvangi 2017

Fjármál, erlend samstarfsverkefni, fræðsla og kynningarefni, 
samstarfsfyrirtæki og þróun söluvöru

Orð sem lýsa Berglindi: 
….hundar
……..tónlist
………… útivist
……………….crossfit 
…………………….Bandaríkin 



Hörður Bjarni Harðarsson
Verkefnastjóri

Lauk BSc (2016) frá Háskóla Íslands í Jarðfræði.
• A study of earthquakes along the Mid-Atlantic Ridge between Charlie-Gibbs 

and the Azores.

Snjóbretta- og skíðakennari í Austurríki 2005-2006

Starfaði í  10 ár við garða- og lóðavinnu.

Hóf störf hjá Kötlu jarðvangi 2017

Hefur unun af því að vinna með og í kringum fólk. 
Geoskólar, jarðvætti, Jarðvangsfyrirtæki, RURITAGE

Orð sem lýsa Herði:
….hestamennska
……..söngur
………….snjóbretti
………………leiklist 
…………………körfubolti
.......................útivist



Fyrirlesturinn

• Um Jarðvanginn
• Svæðið

• Úttekt UNESCO

• Ávinningur

• Jarðvangsfyrirtæki

• Samstarf

• Áfangastaðaáætlun
• Framkvæmdin

• Staðan

• Heildræn sýn

• Uppbygging



Fyrsti jarðvangur á Íslandi

• Stofnaður 2010 

• Fékk aðild að neti evrópskra og hnattrænna jarðvanga árið 
2011 (European Geoparks Network og Global Geoparks 
Network)

• UNESCO Global Geopark frá 2015
• Reglulegt eftirlit með UNESCO jarðvöngum, úttektir gerðar á 2-4 ára 

fresti af sérfræðingum UNESCO jarðvanga

• Úttekt 2015, Katla jarðvangur fékk gula spjaldið með 17 
athugasemdum og fékk tvö ár til þess að bæta úr.

• Úttekt í lok júlí 2017. Katla fékk grænt kort til 2021. Hlaut 
ríkisstyrk sama ár, 20.000.000kr/ári til reksturs 2017-2021 
 2 starfsmenn!

Úttekt 2021 

Sama ár höldum við EGN fund með yfir 70 Evrópskum 
jarðvöngum (150 manns)



Úttekt UNESCO sumarið 2017
• Katla jarðvangur fékk „gula spjaldið“ árið 2015 og tvö ár til að gera 

úrbætur við 17 átriðum

• Mikil vinna og undirbúningar vegna úttektarinnar

• Úttektaraðilar frá UNESCO komu í lok júlí og tóku út jarðvanginn, 
starfsemina og gerðu athugasemdir við.

• Niðurstaðan kom í janúar 2018 – grænt spjald!



Úttektaraðilar frá UNESCO hittu starfandi umhverfisráðherra
sem nýverið hafði staðfest rekstrarstyrk til jarðvangsins



Jarðvangurinn þekur 9% landsins - 9.542 km2 

Nær yfir þrjú sveitarfélög
Rangárþing eystra - Mýrdalshrepp - Skaftárhrepp

Um 2.800 manns búa innan marka 
jarðvangsins (2017)



Jarðvangurinn 
byggir starfsemi 
sína á framlögum 
og styrkjum

• Framlög frá sveitarfélögunum samtals 14 mkr á árinu 
2018

• 7 mkr frá Rangárþingi eystra

• 3,5 mkr frá Mýrdalshreppi

• 3,5 mkr frá Skaftárhreppi

• Jarðvangurinn hlaut styrk frá ríkinu í 5 ár 2017-2021 
samtals 104 mkr eða 20 mkr árið 2018

• Ýmsir styrkir sem sótt er um í sérstök verkefni

• Drifting Apart – sameina þjóðir í gegnum landrekið, fræðsla og tengsl

• Ruritage – Varðveita menningararfinn - Resilience

• Framkvæmdasjóður ferðamannastaða, uppbyggingu og merkingum

• SASS tengt mörgum verkefnum, nýlegast Vorhátíð

• Sprotasjóður tengd geoskólaverkefni

• Menntamálaráðuneytið tengt námsefnisgerð

• HIð Íslenska Bókmenntafélag - til útgáfu bókar um Kötlugos

• Fleira...



Alþjóðlega mikilvæg jarðfræði á stórum skala, ung jarðfræði,
einstakt samspil elds og íss.

• Náttúruvá vofir yfir dag hvern (í augum útlendinga)
• Íslendingar hafa náð góðum tökum á að lifa með 

henni, hafa öfluga innviði og áætlanir.

Resilience - seigla



10 aðalatriði 
innan 

hnattrænna 
UNESCO 

jarðvanga

• Náttúruauðlindir- sjálfbær 
nýting

• Jarðvá- fræðsla og forvarnir

• Loftslagsbreytingar – lifandi 
kennslustofa, vitundavakning um 
afleiðingar

• Menntun – fræðsla fyrir alla

• Vísindi – rannsóknir og samvinna 
við fræðasamfélög, markhópur 
er almenningur

• Menning – jarðvangar snúast um 
fólkið

• Konur – valdefling kvenna, 
menntun og tækifæri til tekna 
(sumsstaðar)

• Sjálfbær þróun – græn 
ferðamennska, fylgja stöðlum í 
umhverfismálum, þjálfun 
heimamanna í staðarleiðsögn

• Staðbundin menning – varðveita 
og halda á lofti menningu 
svæðisins

• Jarðminjavernd – vöktun og 
verndun skilgreindra jarðvætta í 
stjórnunaráætlun



Í júlí 2017 voru 127 UNESCO jarðvangar í 35 löndum
69 í evrópu



• Ávinningur af því að vera hnattrænn jarðvangur UNESCO
- fyrir heimamenn

• Vernd jarðminja - stefnumótun svæðisins sem miðar að sjálfbærni
• Öryggi um framtíð náttúrunnar og tengdri atvinnu

• Aukin tækifæri til atvinnu heima í héraði 

• Áframhaldandi jákvæð búsetuþróun, fleiri möguleikar til menntunar

• Gæðavottun og stefna þegar sótt er í styrktarsjóði til uppbyggingar eða til 
þróunar á vöru/þjónustu



Katla jarðvangur vinnur 
með samstarfsaðilum að 

sínum markmiðum

• Mikilvægt til að ná settum markmiðum 

• Auka fræðslu - sérþekking á svæðinu

• Stuðla að náttúruvernd

• Sjálfbær náttúru- og jarðferðamennska 
(geotourism)

• Stofnanir - skólar - fyrirtæki

• Auka sýnileikann, fólk átti sig á að 
það er í Kötlu UNESCO Jarðvangi –
mikilvægt fyrir markaðssetningu 



UNESCO jarðvangar 
byggja á grasrótinni

• Veita heimafólki hvatningu og tækifæri 

• Efla samstarf sín á milli um sameiginleg markmið 

• Kynna og koma á framfæri sérstöðu svæðisins 
hvað jarðfræði, landfræði, menningu, hefðir og 
söguna varðar

• Byggjast á góðum tengslum og samstarfi allra 
aðila innan svæðisins, Öflug samvinna almennings 
og stjórnvalda um stefnu sem uppfyllir markmið 
heimamanna á sama á tima og hún tryggir gott 
aðgengi og fræðslu um jarðminjar og verndar þær 
um leið



Samstarfsstofnanir • Sveitarfélögin þrjú (stofnaðilar) 

• 3 stjórnarmenn

• Starfsmenn Kötluseturs, Rangárþing 
eystra og Visit Klaustur

• tengiliðir

• Kötlusetur (stofnaðili)

• Skógasafn (stofnaðili) 

• Háskólafélag suðurlands (stofnaðili) 
• 1 stjórnarmaður

• Kirkjubæjarstofa (stofnaðili)

• Stofnun Rannsóknarsetra HÍ 
(stofnaðili) 

• Samstarfsfyrirtæki – fá mann í stjórn 
2018

• Umhverfisstofnun

• Náttúrfræðistofnun

• Minjastofnun

• Landgræðsla ríkisins

• Vatnajökulsþjóðgarður

• Markaðsstofa suðurlands

• Vegagerðin

• Umhverfisráðuneytið –
Forsætisráðuneytið –
Menntamálaráðuneytið

• Hvolsskóli

• Víkurskóli

• Kirkjubæjarskóli



JARÐVANGSFYRIRTÆKI

• Hótel Laki

• Icelandair Hótel Klaustur

• Eldhraun Gisting

• Nonna- og Brynjuhús

• Lindarfiskur

• Þorvaldseyri

• Lava Centre

• Midgard 

• Eldstó Art & Café

• Asgard Beyond

Samstarfsaðilar Kötlu jarðvangs tileinka sér sjálfbærni í

ferðamennsku, náttúruvitund og kynna vörur, mat og list úr 

héraðinu eða bjóða uppá fræðandi afþreyingu eða ferðir.



Samstarf - Jarðvangsfyrirtæki:

Af hverju að verða jarðvangsfyrirtæki ??

Ávinningur fyrir fyrirtæki:

• Notkun á samstarfsmerki („Proud Partner of Katla UNESCO Global 
Geopark)

• Kynning í gegnum starfsemi jarðvangsins bæði innanlands og 
erlendis.

• Upplýsingar um vöru/fyrirtækið á heimasíðu Katla Geopark

• Námskeið og kynningarefni á vegum Kötlu jarðvangs.

• Möguleikar á tengslum alþjóðlegu samstarfi og auglýsingu í árlegu 
riti Evrópskra jarðvanga

• Virk þátttaka í því að viðhalda UNESCO staðli fyrir þitt svæði á 
komandi árum.

• Virkt og gott tengslanet

• GÆÐASTIMPILL – MARKAÐSSETNING – AÐGANGUR AÐ FRÆÐSLU



Samstarf við 
Landsbjörg 
öryggisskilti við 
Sólheimajökul og 
Gígjökul



Markmið – auka fræðslu

• Mikið er lagt upp úr 
fræðsluskiltum, merkingum og 
ýmis konar upplýsingum til 
gesta, s.s. leiðsögn um svæði 
(þá helst af heimamönnum) og 
þjónustu- og gönguleiðakort. 

• Megináherslan er ekki eingöngu 
á jarðfræði svæðisins heldur 
einnig á náttúru, menningu og 
hefðir.



Fræðsla í samstarfi við 
ASCENT verkefni 
Landgræðslunnar um 
göngustíga í náttúrunni

• Námskeið haldið í 
september í 
Eldhrauni um 
hvernig best sé að 
græða upp mosa á 
rofnu landi



Bók um Kötlugos 

• Útáfa bókar: Undur yfir Dundu-
Frásagnir af Kötlugosum 1625-
1860. 

• Már Jónsson sagnfræðiprófessor 
tekur saman og Katla jarðvangur 
gefur út.

• Kemur út í vor!





Hiking routes in the 
Skaftárhreppur region

Gönguleiðir í 
Skaftárhreppi



Mjög jákvæð viðbrögð!
Samræming á dreifingu...



Nokkrir punktar hvað er að gerast hjá South.is.

• Markaðsstofa Suðurlands og Off to Iceland bjóða nú aðildarfyrirtækjum Markaðsstofunnar sérkjör á 
framleiðslu stafræns markaðsefnis. Myndbönd og ljósmyndir, tekið upp með dróna og mun 
myndefnið koma tilbúið til notkunar á vef og samfélagsmiðlum. Engar kvaðir eru á notkun, þetta væri 
ykkar myndefni! 

Hér má sjá kynningarefni https://www.offtoiceland.com/interesting/

• Menningarkort í vinnslu. 

• Samstarfshópur tekur upp þátt í Vest Norden í haust. 

• Viðburðardagatal.

• 3 Kynningaferðir (FAM) fyrir íslenskar ferðaskrifstofur - m.a. til Vestmannaeyja. 

https://www.offtoiceland.com/interesting/


Vorhátíð Kötlu jarðvangs
Þátttaka heimamanna – vörur og þjónusta úr héraði – sýnileiki jarðvangs - markaðstól



81 skilgreindir áfangastaðir 
(jarðminjar)

Jarðvætti (geosites) í Kötlu 
UNESCO jarðvangi 



DMP Skýrslan 
er komin út

■ Hefur verið sett á 

www.katlageopark.is

■ Byggt á pilot verkefni fyrir 

Skaftárhrepp: 

https://issuu.com/nohnik/d

ocs/nohnik_-

_destination_iceland_lq

■ Er í þýðingu og kynningu 

innan sveitafélaganna

http://www.katlageopark.is/
https://issuu.com/nohnik/docs/nohnik_-_destination_iceland_lq


– Áfangastaðaáætlun

– Zoning- stefnumiðuð  
uppbyggingar áætlun

Destination 

Management Plan –

NOHNIK Architecture 

and Landscapes





Gljúfrabúi. Ferðamenn klifra að fossi.





Þörf á heildstæðum 
skipulagslausnum



Vistfræðileg gildi
Náttúrulegur og 

jarðfræðilegur 

auður Efnahagsleg gildi
Ferðamennska sem 

atvinnugrein

heimamanna

Þörf á heildstæðri langtímasýn

Upplifunar-gildi
Gæði umhverfis fyrir íbúa 

og sem upplifun fyrir ferðamenn





Heimild. Ferðamálastofa.

Gistinætur eftir landshlutum ´15-´16



•Í nýjustu könnun Ferðamálastofu meðal 

erlendra ferðamanna, sem gerð 

var sumarið 2016, sögðust 71,2% 

aðspurðra hafa heimsótt Suðurland

•Af því má gróflega áætla að tæplega 554 

þúsund þeirra erlendu ferðamanna sem til 

landsins kom hafi heimsótt landshlutann 

sumarið 2016.

https://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/kannanir-og-rannsoknir/ferdavenjur-erlendra-ferdamanna




Heimild. Ferðamálastofa.



Staðan 2018

Heimild: Ferðamálastofa Íslands.

4 % fækkun milli ára í apríl





Hvað var 
minnistæðast úr 
ferðinni?



















ROS skipulagskort miðað við 
núverandi ástand







Óskastaða ROS 
svæðisskipulag



Núverandi ástand versus Óskastaða



Grundvöllur skipulags: Verndun víðerna með svæðastýringu





REF innviðir
(Recreation Environmental 
Framework)

• Focal Points:
• Aðgengileiki góður
• Þolir meiri fjölda
• Vinsælustu áfangastaðirnir
• Hátt þjónustustig
• Öflug markaðssetning
• Dregin fram svæði sem þola

“massa” túrisma.

• Sniðið að þjónustusinnum



REF innviðir
(Recreation Environmental 
Framework)

• Secondary sites:

• Erfiðara aðgengi

• Óhentug fyrir massa túrisma

• Lágt þjónustustig

• Lítil markaðssetning

• Áhugaverðara fyrir náttúrusinna



REF innviðir
(Recreation Environmental 
Framework)

• Önnur svæði:

• Ekki hluti af innviðum

• Erfitt aðgengi

• Engin þjónusta

• Einungis aðgengilegt fótgangandi

• Ekkert markaðsett

• Mikill áhugi á meðal hreinna
náttúrusinna



Passa upp á að 
þjónustusinnar 

haldi sig á 
tilgreindu 
svæði 





Litið nánar á jarðvættin
og framtíðar

uppbyggingu út frá
sameiginlegri sýn







Staðan í dag

Staðan í dag

Áætlaðar viðbætur

Áætlaðar viðbætur















Hönnun virkar sem auglýsing,
og segir til um hvaða upplifun ferðamaðurinn fær af staðnum.







Ávinningur af því að vera UNESCO hnattrænn 
jarðvangur - fyrir ferðaþjónustu og búsetu:

• Vottaður alþjóðlegur áfangastaður

• Stöndumst mjög strangar gæðakröfur um virkni 

• Heildræn sýn og stefna í uppbyggingu, vernd og sjálfbær nýting
• ábyrgðar- og metnaðarfullt

• Sterk samkeppnisstaða innanlands

• Gæðastýring í gegn um jarðvangsmerktar afurðir og þjónustu
• Framleiðendur fá viðurkenningu og kaupandi fær vottaða vöru úr jarðvanginum

• Íbúar geta hæglega nýtt sér það að þeir búi í UNESCO Global Geopark



Takk fyrir!



Rangárþing eystra
Árný Lára Karvelsdóttir
Markaðs- og kynningarfulltrúi



Rangárþing eystra

 Sveitarfélagið er um 1.841 km2

 Íbúar í sveitarfélaginu eru um 1.835 talsins

 6 sveitarfélög sameinuð 2002 

 Aðal atvinnugreinar eru: matvælaiðnaður, landbúnaður og ferðaþjónusta

 Hvolsvöllur er þéttbýliskjarni sveitarfélagsins



Hvolsvöllur

 Rúmlega 1000 manns búa í 
þorpinu

 Þjónustukjarni fyrir allt 
sveitarfélagið

 Hlið að hálendinu

 Sveitarfélagið Rangárþing 
eystra  og Sláturfélag 
Suðurlands eru stærstu 
atvinnurekendur í 
sveitarfélaginu



Áhersla í markaðssetningu fyrir ferðamenn

- Hreyfing og heilsa -

 Íþróttamiðstöð

 Fullbúin íþróttasalur

 25 m. Útisundlaug – pottar og rennibraut

 Fullbúin líkamsræktarstöð

 Heilsustígur

 4,2 km

 15 stöðvar með ýmsum æfingum

 Folfvöllur

 9 holu völlur á svæðinu við íþróttamiðstöðina



Áhersla í markaðssetningu 

fyrir ferðamenn

- Menning -

 Sögusetrið ( fyrsta setur sinnar tegundar á Íslandi)

 Sýning um Njálu, gallerý og víkingasalur

 Njálurefillinn

 Njála saumuð í 90 m. langan refil

 Byggðasafnið í Skógum

 Eitt af stærstu byggðasöfnum landsins

 LAVA 

 Eldfjalla- og jarðskjálftamiðstöð 



Ferðamannastaðir

 Uppbygging og viðhald

 Stígar

 Tröppur

 Skilti

 Mikill kostnaður á hverju ári

 Sveitarfélagið

 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða



Fjöldi sæta á veitingahúsum



Fjöldi sæta á veitingastöðum



Seljalandsfoss
 Um 640.000 ferðamenn stoppuðu við fossinn 

2016

 Rangárþing eystra og Seljalandsfoss ehf. í 

samvinnu um gjaldtöku

 Sótt hefur verið um styrki í Framkvæmdasjóð 

ferðamannastaða til uppbyggingar og viðhalds

 Verið að vinna í að gera deiliskipulag fyrir 

svæðið         

 Unnið að stofnun rekstrarfélags við 

Seljalandsfoss – þ.e. Landeigendafélags og 

Rangárþings eystra.



Skógafoss

 Um 910.000 ferðamenn stoppuðu við fossinn 2016

 Sótt hefur verið um styrki í 

Framkvæmdasjóð ferðamannastaða til 

uppbyggingar og viðhalds

 Verið að vinna í að gera deiliskipulag 

fyrir svæðið        



Þórsmörk
 Rangárþing eystra og Vinir Þórsmerkur

hafa unnið saman að gerð stígakerfis, 

uppsetningu merkinga og skilta.

 Yfir 300.000 ferðamenn heimsóttu

Þórsmörk 2016

 Mikil vinna í skipulagsgerð fyrir svæðið

 Vinir Þórsmerkur eru rekstraraðilar á 

staðnum: Skógræktin, Ferðafélag Íslands, 

Útivist, Farfuglar og Rangárþing eystra.



Fimmvörðuháls

 Ein fjölsóttasta gönguleið landsins

 Björgunarsveitin Dagrenning hefur 

unnið við það sl. ár að setja upp 

númeraðar og gps hnitaðar stikur á 

leiðinni

 Einnig lagað göngubrýr, tekið 

villustikur og sett upp skilti

 Styrkur frá Framkvæmdasjóði 

ferðamannastaða



Ferðaþjónusta í Rangárþingi eystra

 Stærsta atvinnugreinin í sveitarfélaginu

 Stórir og litlir seglar 

 „Naflinn“

 Unnið að stefnumörkun í ferðaþjónustu fyrir sveitarfélagið – ákall frá grasrótinni



Megin áherslur - stefnumótun 

 Rangárþing eystra verði þekkt sem eitt helsta 
útivistarsvæði landsins til náttúruskoðunar í 
fjölbreyttu landslagi með verndun og nýtingu 
að leiðarljósi.

 Efla kynningu, samvinnu og nýsköpun í 
menningar- og sögutengdri ferðaþjónustu í 
sveitarfélaginu.

 Áhersla verði lögð á Hvolsvöll sem áfangastað 
og miðstöð þjónustu við alfaraleið. Þar sem 
megin áhersla áfangastaðarins er sagan, 
gestrisni, snyrtimennska og sjálfbærni. 
Hvolsvöllur sem miðstöð þjónustu verður 
áhersla lögð á góða upplýsingagjöf, gæði, 
vörur úr héraði og góða þjónustu.

 Sveitarfélagið sinni skipulagsmálum af 
framsækni og taki mið af þróun atvinnulífs, á 
sama tíma sé gætt að jafnvægi á milli 
ferðamanna og íbúa. Að tryggt sé nægt úrval 
lóða, í þéttbýli og dreifbýli, fyrir fjölbreytta 
starfsemi og búsetuform. 

 Sveitarfélagið standi vörð um góðar og öruggar 
samgöngur og stuðli að góðu aðgengi að 
nátturuperlum svæðisins - þar sem við á.

 Efla skal jákvæða og góða ímynd sveitarfélagsins 
sem verði höfð að leiðarljósi fyrir starfandi 
fyrirtæki, íbúa og gesti. Byggt verði á þeirri 
ímynd til að efla samfélagið inn á við og út á við. 

 Einkunnarorð sveitarfélagsins eru hreinleiki, 
gestrisni, sjálfbærni, samvinna, grænt samfélag 
og kurteisi.

 Sveitarfélagið leggur áherslu á gott samstarf og 
samráð við íbúa, ferðaþjónustuaðila og aðra 
hagsmunaaðila við framkvæmd þessarar stefnu.

Framkvæmdaráætlun

Áhersla: Rangárþing eystra verði þekkt sem eitt helsta útivistarsvæði landsins til 

náttúruskoðunar í fjölbreyttu landslagi með verndun og nýtingu að leiðarljósi.



Vestmannaeyjar
Landeyjarhöfn – skiptir okkur miklu máli



Þjónustumiðstöðvar







Takk fyrir


