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Jökulsárlón á Breiðamerkursandi

Þjónustusvæði - deiliskipulag staðfest í ágúst 2013 

• mikilvægt kennileiti í Íslenskri 
ferðaþjónustu 

• meðal fjölsóttustu 
ferðamannastaða á Íslandi 
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• Gláma-Kím & Landslag ehf 
• Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Hornafirði 
• VSÓ Ráðgjöf 

Í samráði við landeigendur austan Jökulsár 
og Umhverfisstofnun 

Hófst með vettvangsferð málsaðila  25.03.2010  

Unnið að frumkvæði bæjarstjóra/bæjarstjórnar Hornafjarðar
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Deiliskipulagið nær til lítils svæðis við útfall Jökulsár   

• Byggingarreitir og byggingarheimildir allt að 3.100 m2 

• Afmörkun bílastæða og bílaumferðar 

• Helstu gönguleiðir og útsýnisstaðir þar sem grípa þarf til 

markvissra aðgerða til að forða sliti og skemmdum
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Núverandi ástand

Aðstaða til móttöku ferðamanna er: 

• ekki í samræmi við gestafjöldann 

• afar bágborin 

Það sér á umhverfinu: 

• slit á fjölförnustu útsýnisstöðum 

• utanvegaakstur í miklum mæli

Augljós skortur á:

• göngustígum og áningarstöðum 

 með merkingum 

• skipulögðum bílastæðum 

• snyrtingum og sorpílátum 
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Stefna

Stefna skipulagsyfirvalda 
• efling ferðaþjónustu 
• verndun svæðisins 

Skipulag/kvaðir 
• aðalskipulag 
• náttúruminjaskrá 
• náttúrverndaráætlun? 
• vatnajökulsþjóðgarður – jaðarsvæði 
• varnarvirki vegna rofs 

Eignarhald og stjórnsýsla 
• einkaeign austan ár, þjóðlenda vestan ár 
• sveitarfélagið hornafjörður, 
 umhverfisstofnun, forsætisráðuneytið 
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Umhverfisstefna

flóknir og áhrifaríkir náttúrulegir ferlar: 

• strandrof vegna minni framburðar jökulánna 

• sjávarborð hækkar vegna hlýnunar andrúmsloftsins 

• vatnajökull rýrnar og land rís 

• landris uþb. 15mm á ári umfram hækkun sjávar 

• breiðamerkurjökull hopar – en kelfir áfram í jaðarlón 

• vistkerfi þróast og breytast 

Óvissa um þróun strandlínunnar og farveg Jökulsár 
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Jöklar á íslandi / Helgi Björnsson
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Strandlína 1997 

Strandlína 1989

Strandlína 1982

Strandlína 1960

Strandlína 1945 

Strandlína 1904

Hugsanlegt vegstæði
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Hugsanlegir nýir farvegir Jökulsár?
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Úr bókinni Jöklar á Íslandi eftir Helga Björnsson

Hugsanlegir nýir farvegir Jökulsár?
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 En! 

• er til „stefna“ um ferðaþjónustuna og Breiðamerkursand?  

• hver er hún? 

• hver mótar hana? 

 ? 

• hvað eiga allir þessir ferðamenn að gera á og við Jökulsárlón? 

• hvað þarf að gera til að það virki? 

• er verið að „nýta“ kosti svæðisins vel? 
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Allskonar spurningar: 

 
Hvað svo? 

• hver gerir hvað? 

• hverjum ber skylda til? … hvers? 

• hverjum ber að tryggja aðstöðu og viðbúnað? 

• hver heldur bókhald? 

• hver á að eiga svona svæði? – réttindi og skyldur … 

• af hverju er ekki fræðslumiðstöð/gestastofa þarna? 

• af hverju er þetta ekki hluti af Vatnajökulsþjóðgarði? 

Mannvirkjagerð

• hvernig verður „framkvæmdafasanum“ háttað?

• tryggir deiliskipulagið gæði í mannvirkjagerð sem það heimilar?
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– Inspired by Iceland – 

Jökulsárlónið inspírerar fjölda fólks 

• gestafjöldi var áætlaður 250.000 í fyrra 
 uþb. 75% yfir sumarmánuðina 

(http://www.vatnajokulsthjodgardur.is/media/pdf/Vatnajokulsthjodgardur-gestir-2005-2012.pdf)
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Margir hafa hag af því að beina ferðamönnum á svæðið 

Fáir virðast sjá sér hag í að fjárfesta í innviðum þar 

Er ekki Jökulsárlónið sorglega dæmigert að því leyti? 

Styttist í listann yfir svæði „Expired in Iceland“? 
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FRA LANDSKAB TIL BYGNING
Besøgscenter ved Jökulsárlón, Island | Emma Hildur Helgadóttir | Afgang 2013 

BAGGRUND
MOTIVATION

JÖKULSÁRLÓN:

Stedet 
Eksisterende situation

PROJEKTET
BEVÆGELSE

SCENERIER:

Nysgerrigheden 

Uendeligheden 

Nærheden | opdagelsen 

Historien 

Skalaen 
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Skalaen 

Historien 

Nærheden | opdagelsen 

Uendeligheden 

Nysgerrigheden 
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Emma Hildur Helgadóttir

Nysgerrigheden 
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Emma Hildur Helgadóttir

Uendeligheden 
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Emma Hildur Helgadóttir

Nærheden | opdagelsen 



Ferðamálaþing 2013: Ísland – alveg milljón!                                   

Sigbjörn Kjartansson arkitekt

Emma Hildur Helgadóttir

Nærheden | opdagelsen 
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Emma Hildur Helgadóttir

Historien 
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Historien 
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Emma Hildur Helgadóttir

Skalaen



Ferðamálaþing 2013: Ísland – alveg milljón!                                   

Sigbjörn Kjartansson arkitekt

Emma Hildur Helgadóttir

Skalaen
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Hvernig Jökulsárlón viljum við?
• framrás náttúrunnar?  
• bíssness við veginn?



fin

Sigbjörn Kjartansson arkitekt


