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Rekstrastjóri Kötlu Jarðvangs



Fyrsti jarðvangurinn á Íslandi



Upphafið

• 2008-2009:  Átaksverkefni Háskólafélags 
Suðurlands, Net þekkingar frá Markarfljóti að 
Skeiðarársandi

– Styrkleikar svæðisins greindir og unnið með þá

• Eldvirkni

• Landbúnaður

• Þjóðhættir

• Afurð - Geopark



Jarðvangurinn Katla Geopark er 
ekki bara:



Heldur allt það sem svæðið hefur upp 
á að bjóða og endurspeglar svæðið



Lifandi land

Eyjafjallajökull

Fimmvörðuháls

Katla

Lakagígar

Eldgjá



Upphafið

• 2010: 

– Formleg stofnun jarðvangs

– umsókn til European Geoparks Network

• 2011: 

– Umsókn metin og  Katla jarðvangur fékk inngöngu 
í EGN (European Geopark Network) and GGN 
(Global Geopark Network)



Hvað er jarðvangur?

• Í jarðvangi er unnið að verndun, sjálfbærri 
þróun og þátttöku samfélagsins. Jarðminjarnar 
eru mikilvægar en það að koma upplýsingum 
og fræðslu til fólks um umhverfið og efla 
sjálfbæra efnahagslega þróun á svæðinu er 
ekki síður mikilvægt.



European Geoparks Network (EGN)

• Stofnuð árið 2000
• Fyrstu svæðin í Frakklandi, Þýskalandi, Grikklandi 

og Spáni
• Markmið:
– Markmið European Geoparks Network er að koma 

jarðminjum á framfæri, vernda þær og stuðla að 
sjálfbærri efnahagslegri þróun innan garðanna með 
því meðal annars að þróa jarðferðamennsku 
(Geotourism). 

• Global Geoparks Network var stofnað 2004
• með stuðningi UNESCO.



kort

58 jarðvangar í Evrópu og 100 í heiminum öllum



• Svæði sem inniheldur merkilegar jarðminjar og býður upp á 
aðgang að því.

• Áhugavert svæði vegna t.d. vísindarannsókna, fræðslugildis, 
fjölbreytileika, út frá fagurfræðilegu sjónarmiði eða vegna 
sjaldgæfra jarðminja. 

• Auk þess eru staðir innan svæðisins sem tengjast fornleifum, 
sagnfræði, menningu, vistfræði og lífríki. 

• Skýr stefna um sjálfbæra þróun

• Bæta viðhorf og þekkingu fólks á jarðminjum, byggja upp 
jarðferðamennsku (geotourism) og styðja þannig við 
efnahagslega framþróun svæðis.



Hvað er jarðvangur?

• Setur ekki kröfur um lög eða reglur varðandi 
verndun jarðminja innan svæðisins. Það er í 
höndum stjórnvalda og sveitarfélaga að taka 
ákvörðun um lagalega verndun.



Hvað er jarðvangur?

• Ávinningur fyrir svæðið:

– Næsta skref í ferðaþjónustu

– Heildræn skipulagning og markaðssetning

– Þróun Geotúrisma

– Aukið upplýsinga- og fræðsluefni um svæðið

– Ferðamenn gætu dvalið lengur

– Aukin sala í afurðum framleiddum á svæðinu

– Tækifæri í ferðamennsku utan háannar



Markaðssetning / gæðamál



Markmið Kötlu jarðvangs

• Efla sjálfbæra ferðamennsku á svæðinu ásamt
því að auka vægi ferðaþjónustu á haust, vetur
og vor. Þá er mikilvægt að stuðla að auknum
atvinnutækifærum og minnka hagleka á 
svæðinu. 

• Einnig að bæta aðgengi og upplýsingar á 
áningarstöðum á svæðinu. 



Fjármögnun og IPA styrkur

• Sveitarfélögin leggja til fjármagn árlega

• Í júní 2012 fengum við evrópustyrk, IPA styrk 
(Instrument for Pre-Accession Assistance) til 
tveggja ára.

• Styrkurinn nemur: 

560.000 EUR beinn styrkur

187.000 EUR mótframlag



Fjölbreytt verkefni

• Árlega jarðvangsvika í apríl
• Bæta aðgengi að áningarstöðum ferðamanna
• Fræðsluefni
• Kötlu afurðir
• Könnun: Hversu miklu eyða ferðamenn á 

svæðinu? 
• Ný heimasíða
• Áhættumat og skipulag á áningarstöðum 
• Alþjóðleg samstarfsverkefni
• Ljósmyndasamkeppni



Námskeið í haust

• Ræktun og nýting plantna í náttúru jarðvangsins

• Vöruhönnun og framsetning – þróun minjagripa

• Staðarleiðsögn á jarðvangi 1 (var líka 2011)

• Öryggi í óbyggðum

• Norðurljós

• Veðurfræði í Kötlu jarðvangi

• Aðventa í Skógasafni

• Íslenskar sagnir og þjóðtrúarhefðir



Framundan

• Fræðslupakkar fyrir nemendur og ferðamenn

• Bæta innviði á samtals 25 áningarstöðum

• Gönguleiðakort

• Markaðssetning

• Rekstrar- og markaðsáætlun



Áhugaverðir staðir / Geosites





Fræðsluskilti



Hjörleifshöfði



Fræðsluskilti
• Fjaðrárgljúfur
• Skaftáreldahraun
• Skaftá
• Fræðslustígur við    
Kirkjubæjarklaustur
• Pétursey

• Sólheimajökull
• Víkurfjara,
• Reynisfjara
• Skógafoss
• Fimmvörðuháls 

• Seljalandsfoss
• Gljúfrabúi 
• Gluggafoss, 
• Efra-Hvolshellar
• Þríhyrningur



Efra - Hvolshellar



Efra - Hvolshellar



Fjaðrárgljúfur



Fjaðrárgljúfur



Skaftá



Skaftá



Skógafoss



Skógafoss



Gljúfrabúi



Gljúfrabúi



Eldmessan



Eldmessan



www.katlageopark.is
www.europeangeoparks.org

www.globalgeopark.org

Heimasíður


