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Jarðfræðin er mjög fjölbreytt….
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Ljósmynd: Evgenia Ilyanska
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Fjaðrárgljúfur
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Lífríkið í jarðvanginum hefur 
einnig aðdráttarafl



Jarðvangurinn býður upp á 
fjölbreytta afþreyingarmöguleika



...og einnig ýmsa upplifun innandyra
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Stórt svæði en fámennt, þekur um 9% 
landsins - 9.542 km2

• Nær yfir þrjú sveitarfélög
• Rangárþing eystra (1937)
• Mýrdalshrepp (699)
• Skaftárhrepp (583)

• Um 3.200 manns búa innan marka
jarðvangsins (2019)
• Fjölgun um 19 % frá stofnun, árið 2010

• Erlendir gestir 1,2 – 1,5 milljónir 2018  1, 2

• 70% af þeim ferðamönnum sem koma til
landsins2

1.Ferðamálastofa, L.Rögnvaldsdóttir, 2019. 2. Rangárþing eystra, 2018.

Katla jarðvangur - tölfræðin



…..u.þ.b. 20 %  af svæði innan Kötlu jarðvangs njóta nú 
viðurkenningar sem UNESCO heimsminjasvæði í gegnum 

Vatnajökulsþjóðgarð ! 
(ca 2170 km2)



Fyrsti íslenski jarðvangurinn…

• Stofnaður árið 2010.

• Aðild að EGN og GGN árið 2011 (European Geoparks Network
og Global Geoparks Network)

• Viðurkenndur sem UNESCO Global Geopark árið 2015
• 2001: Vinna UNESCO með jarðvanga hefst
• 2004 : myndun Global Geopark Network
• 2015: UNESCO samþykkir að innleiða nýtt verkefni - UNESCO Global Geoparks (UGG)

Fjöldi UNESCO jarðvanga (2019) : 147 í 41 löndum

• Úttekt UNESCO á jarðvanginum tíðar - 2015, 2017

• Næsta úttekt 2021 og fundur meðlima (150) í netverki EGN
haldinn í Kötlu jarðvangi

Ljósmynd ÞNK



• Sjálfseignarstofnun, 8 stofnaðilar

• Rangárþing eystra, Mýrdalshreppur, Skaftárhreppur, Kötlusetur, Kirkjubæjarstofa, Skógasafn, Háskólafélag Suðurlands og 

Stofnun fræðasetra Háskóla Íslands.

• Stjórn jarðvangsins í dag (5 a + 5 v)

• Sveitarstjóri Rangárþing eystra: Anton Kári Halldórsson, form.

• Sveitarstjóri Mýrdalshrepps: Þorbjörg Gísladóttir, gjaldkeri

• Oddviti Skaftárhrepps: Eva Björk Harðardóttir, ritari

• Fulltrúi fræðasamfélags og meðlimur í EGN: Sigurður Sigursveinsson, framkvæmdastjóri Háskólafélagi 
Suðurlands

• Fulltrúi samstarfsfyrirtækja Kötlu jarðvangs: Björg Árnadóttir, framkvæmdastjóri Midgard Adventure

Varamenn eru 5 talsins : Andri Guðmundsson (Skógasafn), Rögnvaldur Ólafsson (Stofnun fræðasetra Háskóla Íslands), Vala Hauksdóttir 

(Kötlusetur), Ólafía Jakobsdóttir (Kirkjubæjarstofa) og Æsa Guðrúnardóttir (varafulltrúi samstarfsfyrirtækja)

Stjórn Kötlu jarðvangs



Dagleg starfsemi 2019 
3,3 stöðugildi 

Framkvæmdastjóri - Berglind Sigmundsdóttir (2018)

2 Verkefnastjórar (1,3 stöðugildi)
• fræðsla, markaðssetning,  geóskólar, samstarfsverkefni

2 Starfsmenn gestastofu Kötlu jarðvangs við Þorvaldseyri (2019)

3 x 30 % - Svæðisfulltrúar - Tengiliðir frá hverju sveitarfélagi

Rekstur og Tekjur 2019 
Framlög frá sveitarfélögum (14 mkr)
Styrkur frá Umhverfisráðuneytinu til ársins 2017-2021. (20 mkr á ári)

• Aðrar tekjur: styrkir til ýmissa verkefna þá helst erlendra, sala 
af bæklingum og vörusala í gestastofu.



• Það eru 81 
jarðminjastaðir, 
þ.e. Jarðvætti
(e.geosites) í 
jarðvanginum

Rangárþing eystra: 23
Mýrdalshreppur: 16
Skaftárhreppur: 42



Helstu áherslur í starfi 

• Fræðsla: bæta viðhorf og þekkingu fólks á jarðminjum, arfleifð og náttúru

• Styðja við uppbyggingu á jarðferðamennsku og efnhagslega framþróun svæðisins

• Samstarf– mikið lagt upp úr samstarfi, bæði innlendu og erlendu

• Sýnileiki – merkingar, markaðsetning, meðvitund

• Stuðla að náttúruvernd og sjálfbærri nýtingu auðlinda

• Uppbygging innviða er unnin í samráði við sveitarfélögin og aðrar stofnanir sem fara með 
svæðin

Ljósmynd: ÞNK



Fræðsla



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

Ráðstefna um 
Kötlugosið 2018

Vík í Mýrdal, 12. október 2018



Gestastofa Kötlu 
jarðvangs við 
Þorvaldseyri

Geo-Center

Eyjafjallajökull



Ýmist erlent samstarf

geoVR

Rural heritage as a driver 
for sustainable growth



Styðja við jarðferðamennsku

Uppbygging innviða og aðgengi að jarðvættum – auka þekkingu



Sýnileiki



Áfangastaðaáætlun (2018)

Skilgreina jarðvætti og svæðin (zones) til 
að geta unnið að stefnumiðaðri 
uppbyggingu

Destination Management Plan 
NOHNIK Architecture and Landscapes



Samstarfssamningar við fjölda hagsmunaðila sem koma að 
jarðvanginum

Samstarf vegna fræðslu, sýnileika, verndun jarð- og 
menningarminja :

Umhverfisstofnun
Minjastofnun
Vatnajökulsþjóðgarður
Skógræktin
Landgræðslan

Fræðsla og sýnileiki jarðvangs:

Kötlusetur
Skógasafn
Kirkjubæjarstofa
Sögusetur
Markaðsstofa Suðurlands (south.is)



Viðurkennd samstarfsfyrirtæki -
Jarðvangsfyrirtæki

• Hótel Laki

• Icelandair Hótel Klaustur

• Eldhraun Gisting

• Nonna- og Brynjuhús

• Lindarfiskur

• Þorvaldseyri

• Lava Centre

• Midgard

• Eldstó Art & Café

• Asgard Beyond

• Vík Hostel

• Volcano Huts

• True Adventure

Samstarfsaðilar Kötlu jarðvangs tileinka sér sjálfbæra ferðamennsku, 
náttúruvernd og kynna vörur, mat og list úr héraðinu, eða bjóða uppá 
fræðandi afþreyingu eða ferðir.

Jarðvangsvikan - Vorhátíð

Sjálfbært samfélag



GEO-skólar



UNESCO jarðvangar  -
í hnotskurn

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

… tákn um gæði í náttúrutengdri ferðaþjónustu 

…..svæði sem inniheldur alþjóðlega merkilegar jarðminjar 

………markmið er að efla fræðslu og styðja við  jarðferðamennsku

…………..styðja við efnahagslega framþróun svæðisins.

………………stuðla að náttúruvernd  og sjálfbærri nýting jarðminja 

…………………byggja á samstarfi allra aðila, grasrótastarfsemi í eðli sínu

UNESCO jarðvangar eru einnig áhugaverð svæði m.a. vegna vísindarannsókna, fræðslugildis, 
fjölbreytileika og sjaldgæfra jarðminja.



Hvaða gildi hefur
UNESCO fyrir
Kötlu jarðvang?

• Hvati til að vinna eftir ákveðinni stefnu 
sem virðir bæði náttúruna og 
samfélagið

• Gefur svæðinu ákveðna gæðavottun um 
að hann uppfylli ákveðna staðla

• Segull fyrir ferðamenn

• Tækifæri fyrir íbúa

• Aðgangur að alþjóðlegu og innlendu 
samstarfi og aðgengi að fjölbreyttri 
þekkingu og reynslu

• Tækifæri fyrir alls konar verkefni, styrkur 
fyrir umsóknir og fleiri.



Hvaða möguleikar eru á samstarfi 
UNESCO svæða á Íslandi ?

• Sameiginleg markmið að varðveita og miðla þekkingu og 
fróðleik

• Samstarf - öflugara tengslanet

• Hagkvæmt - samræma ýmis mál, t.d. merkingar og 
kynningarefni,sameiginleg markaðsherferð.

• Eykur virði og styrkir markaðssetningu UNESCO svæða, 
aðdráttarafl fyrir ferðamenn að auglýsa sig undir sterku merki

• Máttur í heildinni

• Sterkari staða sem býður upp á ótal tækifæri, t.d. að verða loks 
skilgreind í stjórnsýslunni ?

• Alls konar samstarfsmöguleikar  !!



Takk fyrir !

Berglind Sigmundsdóttir
Framkvæmdastjóri

berglind@katlageopark.is

mailto:berglind@katlageopark.is



