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Sýn   um   hlutverk   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark  

1   Inngangur  
Það   er   stórt   átak   fyrir   sveitarfélög   að   stofna   til   samstarfs   um   sjálfbæra  
auðlindanýtingu   á   borð   við   UNESCO   Global   Geopark.   Á   hinn   bóginn   fæst   með   því  
aðild   að   geysilega   mikilvægu   vörumerki   UNESCO   og   aðgangur   að   þekkingu   á   því  
hvernig   hægt   er   að   flétta   sjálfbæra   nýtingu   auðlinda   saman   við   uppbyggingu  
atvinnulífs,   þekkingar   á   átthögunum   og   náttúruvernd.   Ljóst   er   að   grettistaki   hefur  
verið   lyft   með   stofnun   jarðvangsins   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark   (Kötlu   UGG)   í  
Rangárþingi-eystra,   Mýrdalshreppi   og   Skaftárhreppi,   2010   og   mikið   og   gott   starf  
þegar   unnið.   

Reynsla   erlendis   frá   hefur   sýnt   að   grasrótarverkefni   um   svæðisbundið   samstarf   um  
sjálfbæra   auðlindanýtingu   eins   og   Katla   UNESCO   Global   Geopark,   getur   orðið  
gríðarleg   öflugur   drifkraftur   í   byggðaþróun,   lyftistöng   fyrir   atvinnulíf   og   samfélög,   ef  
ákveðnum   grundvallar   reglum   er   fylgt.   Grunnhugsunin   er   sú   að   gera   sér   mat   úr  
staðbundnum   auðlindum,   einstakri   menningu   og   náttúru.   

Eitt   meginatriðið   sem   skín   í   gegnum   byggðaþróunarverkefni   af   þessu   tagi,   þar   sem  
best   hefur   til   tekist   er   skýr   sýn   þeirra   sem   halda   um   stjórnvölinn   um   ábatann,   skýr  
verkaskipting   á   milli   þróunarfélagsins   (Kötlu   jarðvangs),   sveitarfélaga   og   annarra  
hagaaðila   og    virkt   og   skipulegt   samstarf   kjölfestan.  

Aðstandendum   Kötlu   jarðvangs   hefur   fundist   það   vera   starfinu   fjötur   um   fót   að  
aðilar   sem   jarðvangnum   tengjast   hafi   óskýra   og   e.t.v.   ólíka   mynd   af   því   hverju   hann  
ætti   að   koma   til   leiðar   og   hvernig.   Einnig   að   starf   jarðvangsins   sé   ekki   nægilega  
sýnilegt   í   samfélögunum.   Ráðgjafarfyrirtækinu   Alta   var   því   falið   að:  

❖ leita   leiða   til   að   skýra   hlutverk   jarðvangsins   í   hugum   þeirra   sem   að   honum  
koma,   en   jafnframt   að   tryggja   að   það   hlutverk   sé   í   samræmi   við   væntingar  
um   ábata   af   samstarfi   í   hugum   aðstandenda   og   hagaðila,  

❖ móta   sameiginlega   sýn   um   hverju   jarðvangurinn   getur   skilað   til  
byggðaþróunar   og   atvinnumála   og  

❖ móta   tillögu   um   hvernig   samstarfi   við   haghafa   yrði   hvað   best   háttað   til  
framtíðar,   til   að   árangur   af   starfi   Jarðvangsins   verði   sem   best   tryggður.   

Hér   er   sett   fram   sýn   á   hlutverk   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark   og   dregin   fram  
lykilverkefni   sem   vinna   þarf   til   að   styrkja   starfsemi   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark.  
Einnig   liggur   fyrir   hagaðilagreining   og   áætlun   um   tilhögun   samráðs   og   samstarf   við  
lykil   hagaðila   á   næstu   misserum.   Byggt   á   þessu   getur   jarðvangurinn   skýrt   betur  
verkaskiptingu   á   milli   hagaðila,   gengið   frá   starfsáætlun   og   lagt   grunn   að  
fjárhagslegum   forsendum.     
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Sýn   um   hlutverk   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark  

2   Forsendur   sýnar  
2.1   Inngangur  
Hér   er   sett   fram   sýn   á   hlutverk   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark.   Sýnin   byggir   á:  

❖ fjórum   grundvallaratriðum   í   starfsemi   UNESCO   Global   Geoparks   og   áherslu  
atriði,   sem   aftur   endurspeglast   í   þeim   kröfum   sem   settar   eru   fram   í  
vottunarstaðli   UNESCO   Global   Geoparks,   

❖ tilgangi   stofnunar   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark,  
❖ áherslum   sem   að   mati   Alta,   þurfa   að   vera   til   staðar   til   að   svæði   geti   byggt  

upp   vöru   og   þjónustu   á   grunni   sérstöðu   svæðisins   og   þar   með   nýtt  
staðbundnar   auðlindir   í   menningu   og   náttúru   á   sjálfbæran   hátt   til   styrktar  
samfélagi   og   atvinnustarfsemi,   sbr.   m.a.   leiðbeiningar   Alta   um  
"Stefnumótandi   skipulagsgerð   og   mörkun   svæða   -   Sterkari   staðarsjálfsmynd,  
staðarandi   og   ímynd   -   Aukið   aðdráttarafl   fyrir   ferðamenn,   fyrirtæki,   fjárfesta  
og   nýja   íbúa".    
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Sýn   um   hlutverk   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark  

2.2   Forsendur   UNESCO   Global   Geoparks  
 

Hlutverk   hnattrænna   jarðvanga   UNESCO   er   að:  

❖ stuðla   að   verndun   mikilvægra   jarðminja,   náttúru   og   menningararfs   og   
❖ að   íbúar   jarðvanganna   tileinki   sér   ábyrgð   á   framantöldu   
❖ auk   þess   sem   áhersla   er   lögð   á   að   efla   innra   hagkerfi   viðkomandi   svæða.   

Aðaláhersla  í  starfi  jarðvangs  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.  

Einkunnarorð   þeirra   eru:   Virðum   jarðminjar,   styrkjum   sjálfbær   samfélög.  

 

 

Grundvallaratriði   í   starfi   UNESCO   Global   Geoparks  

UNESCO   Global   Geoparks   byggja   á   fjórum   grundvallaratriðum :  1

Alþjóðlega   mikilvægar   jarðminjar:    Til   að   fá   viðurkenningu   sem   hnattrænn  
UNESCO   jarðvangur   verður   svæði   að   hafa   jarðminjar   með   mikilvægt   alþjóðlegt   gildi.  
Það   er   metið   af   vísindamönnum   sem   eru   hluti   af   „Matsteymi   hnattrænna   UNESCO  
jarðvanga“   (e.   UNESCO   Global   Geopark   Evaluation   Team).   Lagt   er   mat   á   það   hvort  
jarðfræði   viðkomandi   svæðis   sé   mikilvæg   á   heimsvísu,   borið   saman   við   önnur   ámóta  
svæði   í   heiminum,   og   er   byggt   á   alþjóðlegum   ritrýndum   niðurstöðum   sem   birtar  
hafa   verið   um   rannsóknir   á   jarðfræði   viðkomandi   svæðis.  

1   Umhverfis-   og   auðlindaráðuneytið,   2017.    Hnattrænir   UNESCO   jarðvangar .   Menningarmálastofnun  
Sameinuðu   þjóðanna.   
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Sýn   um   hlutverk   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark  

Stjórnun :   Hnattrænir   UNESCO   jarðvangar   eru   lögaðilar   með   viðurkenndri   stjórn   í  
samræmi   við   löggjöf   hvers   lands.   Stjórnin   þarf   að   geta   talað   máli   jarðvangsins   alls   og  
hafa   innan   sinna   raða   fulltrúa   allra   sveitarfélaga   og   hagsmunaaðila   viðeigandi  
landsvæðis.   Hnattrænir   UNESCO   jarðvangar   þurfa   einnig   að   hafa   stjórnunaráætlun  
sem   allir   hlutaðeigendur   hafa   samþykkt;   áætlun   sem   miðast   við   félagslegar   og  
efnahagslegar   þarfir   heimamanna   og   verndar   umhverfi   þeirra   og   menningu.  
Áætlunin   verður   að   vera   ítarleg   og   gera   ráð   fyrir   samvinnu   og   stjórnarháttum   sem  
stuðla   að   þróun,   verndun   og   styrkingu   innviða   og   taka   til   fjármögnunar   og   góðs  
samstarfs   við   aðra   hnattræna   UNESCO   jarðvanga.  

Sýnileiki:    Hnattrænir   UNESCO   jarðvangar   stuðla   einkum   að   sjálfbærri  
efnahagsþróun   nærsamfélagsins   með   jarðferðamennsku   (geotourism).   Til   að   ýta  
undir   jarðferðamennsku   á   svæðinu   skiptir   sköpum   að   hnattræni   UNESCO  
jarðvangurinn   sé   sýnilegur.   Gestir   sem   og   heimamenn   þurfa   að   geta   fundið  
viðeigandi   upplýsingar   um   jarðvanginn   á   sérstakri   vefsíðu   og   í   bæklingum   en   einnig  
þarf   að   vera   til   nákvæmt   kort   sem   tengir   jarðminjar   svæðisins   við   aðra   mikilvæga  
staði   innan   þess.   Hnattrænn   UNESCO   jarðvangur   ætti   einnig   að   hafa   auðkenni   til   að  
styrkja   ímyndina.  

Tengslanet:    Hnattrænn   UNESCO   jarðvangur   snýst   ekki   bara   um   samvinnu   við  
heimamenn   sem   búa   á   svæðinu,   heldur   líka   um   samvinnu   við   aðra   hnattræna  
UNESCO   jarðvanga   í   gegnum   tengslanet   hnattrænna   jarðvanga   (e.   Global   Geoparks  
Network,   GGN,   sjá   bls.   6)   og   staðbundin   tengslanet   jarðvanga   í   sama   landi.  
Tilgangurinn   er   að   menn   læri   hver   af   öðrum   og   bæti   orðspor   hnattrænna   UNESCO  
jarðvanga.   Samvinna   í   alþjóðlegu   tengslaneti   er   aðalástæða   þess   að   hnattrænir  
UNESCO   jarðvangar   eru   þátttakendur   í   alþjóðlegum   samtökum   eins   og   GGN   en   aðild  
að   GGN   er   skylda   fyrir   alla   hnattræna   UNESCO   jarðvanga.   Með   því   að   vinna   saman  
þvert   á   landamæri   stuðla   hnattrænir   UNESCO   jarðvangar   að   auknum   skilningi   og  
friði   á   milli   ólíkra   samfélaga.  

Tíu   áhersluatriði   í   starfi   UNESCO   Global   Geoparks  

UNESCO   Global   Geoparks   hafa   skilgreint   eftirfarandi   viðfangsefni   sem   áhersluatriði   í  
starfi   jarðvanganna.   Hér   er   farið   stuttlega   yfir   hvert   og   eitt   þeirra:   

❖ Náttúruauðlindir :   Að   jarðvangur   upplýsi   um   þörf   á   notum   á  
náttúruauðlindum   í   hverjum   jarðvangi   og   mikilvægi   sjálfbærrar   nýtingar  
þeirra.   

❖ Jarðvá :   Að   jarðvangar   stuðli   að   fræðslu   um   jarðvá   í   hverjum   jarðvangi   og  
aðstoði   við   gerð   viðbragðsáætlana   vegna   þeirra   eftir   atvikum.   

❖ Loftslagsbreytingar :   Að   jarðvangur   fræði   um   loftslagsbreytingar,   bendi   á  
ummerki   um   þær   m.a.   í   útikennslustofum   og   séu   uppspretta   þekkingar   um  
núverandi   breytingar   og    leiða   til   mótvægis.   Skoðaðar   séu   leiðir   til   að   draga  
úr   og/eða   aðlagast   þeim.   Áhersla   sé   lögð   á   not   af   grænni   orku   og   því   að  
stuðla   að   "grænni   ferðamennsku".   
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❖ Menntun :   Lagt   er   til   að   jarðvangarnir   þrói   og   miðli   fræðsluefni   til   að   auka  
þekkingu   á   jarðminjum   og   tengslum   þeirra   við   aðrar   náttúru-   og  
menningarminjar.   Jarðvangur   bjóði   uppá   fræðsluefni   fyrir   skóla   eða  
sérsniðin   verkefni   fyrir   börn.   Jarðvangur   bjóði   einnig   uppá   formlega   eða  
óformlega   fræðslu   fyrir   fullorðna   og   eldri   borgara   og   haldi   sérstök   námskeið  
eða   fræðsludaga,   fyrir   íbúa,   svo   að   þeir   geti   frætt   gesti   og   gangandi.   

❖ Vísindi:    Jarðvangar   eru   á   einstökum   svæðum   þar   sem   jarðminjar   hafa  
alþjóðlega   mikilvægt   gildi.   Því   er   hvatt   til   samstarfs   með   menntastofnunum  
og   að   jarðvangur   taki   virkan   þátt   í   rannsóknum   á   sviði   jarðvísinda   og   annarra  
fræðigreina   sem   sérstöðu   hans   tengjast.   Jarðvangar   eru   ekki   söfn,   heldur  
virk   rannsóknarstofa,   þar   sem   gestir   geta   tekið   þátt   í   fjölbreyttum  
rannsóknum   frá   háskólastigi   til   rannsókna   fyrir   forvitna   íbúa   og   gesti.   Gæta  
þurfi   þess   að   lesefni   frá   jarðvangnum   sé   ekki   of   vísindalegt,   heldur   miðli  
upplýsingum   um   svæðið   á   skiltum,   í   bæklingum,   kortum,   bókum,   á   vef   eða  
annars   staðar   á   almennu   máli   sem   almenningur   geti   skilið.   

❖ Menning:    Jarðvangar   leggja   áherslu   á   virka   samvinnu   aðila   á   sviði   lista   og  
menningar   og   samspil   á   milli   lista,   menningar   og   vísinda.   Grundvallaratriði  
sé   að   nýta   það   samspil   til   að   auka   skilning   á   mikilvægi   móður   jarðar.   

❖ Konur:    Áhersla   er   lögð   á   valdeflingu   kvenna   í   starfi   jarðvanga.   Jarðvangar  
eru   kjörinn   vettvangur   til   að   þróa   og   efla   staðbundna   framleiðslu   og  
handverk.   

❖ Sjálfbær   þróun:    Jarðvangar   þurfa   að   hafa   áætlun   um   sjálfbæra   þróun,   sem  
mætir   þörfum   íbúa.   Átt   er   við   sjálfbæra   og   græna   ferðamennsku,   gerð  
göngu-   og   hjólastíga,   þjálfun   heimamanna   til   að   sinna   leiðsögn   og   hvatning  
til   starfsfólks   í   ferðaþjónustu   til   að   fylgja   alþjóðlegum   stöðulm   í  
umhverfismálum   og   bestu   starfsvenjum.   Sjálfbær   þróun   lýtur   einnig   að   því  
að   efla   samstarf   í   heimabyggð,   styrkja   sjálfsmynd   íbúa   og   virða   lífshætti   og  
hefðir.   Samráð   við   hagaðila   er   því   rauður   þráður   í   starfi   jarðvangsins.  
Jarðvangurinn   takmarkar   ekki   atvinnustarfsemi   að   því   gefnu   að   hún   fylgi  
lögum   og   reglum.   

❖ Staðarþekking:    Jarðvangurinn   vinnur   með   íbúum   að   því   að   styrkja  
menningararfleið   þeirra   og   halda   henni   á   lofti   og   nýta   staðbundna   þekkingu  
heimamanna   í   sínu   starfi.   

❖ Jarðminjavernd:    Í   jarðvangnum   er   borin   virðing   fyrir   Móður   jörð,   arfleifð   og  
nauðsyn   verndar   hennar   viðurkennd.   Auðkennd   jarðvætti   innan   UNESCO  
Global   Geoparks   njóta   verndar   í   lögum   viðkomandi   lands,   en   stjórn  
jarðvangsins   er   í,   í   samvinnu   við   hlutaðeigandi   stofnanir   og   stjórnvöld,   ábyrg  
fyrir   nauðsynlegri   vöktun   og   viðhaldið   jarðvættanna.   Viðeigandi   aðgerðir   til  
verndar   hverju   svæði   skulu   tilgreindar   í   stjórnunaráætlun   jarðvangsins.   
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Heimsmarkmið   SÞ  

Heimsmarkmið   Sameinuðu   Þjóðanna   eru   leiðarvísir   að   sjálfbærari   heimi   árið   2030.  
Skýr   áhersla   er   á   sjálfbæra   þróun   í   starfi   jarðvanga   og   vinna   UNESCO   hnattrænir  
jarðvangar   að   því   að   uppfylla   eftirfarandi   heimsmarkmið:  2

       

       

Markmið   1:    Engin   fátækt.   Að   útrýma   fátækt   í   allri   sinni   mynd   allstaða.  

Markmið  4: Menntun  fyrir  alla.  Tryggja  öllum  jafnan  aðgang  að  góðri  menntun  og                          
tækifæri   til   náms   alla   ævi.  

Markmið  5 :  Jafnrétti  kynjanna.  Jafnrétti  kynjanna  verði  tryggt  og  staða  allra  kvenna                        
og   stúlkna   styrkt.  

Markmið  8:  Góð  atvinna  og  hagvöxtur.  Stuðla  að  viðvarandi  sjálfbærum  hagvexti  og                        
arðbærum   og   mannsæmandi   atvinnutækifærum   fyrir   alla.  

Markmið  11:  Sjálfbærar  borgir  og  samfélög.  Gera  borgir  og  íbúðarsvæði  örugg,                      
sjálfbær   og   öllum   aðgengileg.  

Markmið  12:  Ábyrg  neysla  og  framleiðsla.  Tryggja  sjálfbær  neyslu-  og                    
framleiðslumynstur.  

Markmið  13:  Aðgerðir  í  loftslagsmálum.  Bráðaaðgerðir  gegn  loftslagsbreytingum  og                  
áhrifum   þeirra.  

Markmið  17:  Samvinna  um  markmiðin  og  samstarf  allra  hagaðila  við  uppbyggingu                      
UNESCO  Global  Geoparks.  Blása  lífi  í  alþjóðlegt  samstarf  um  sjálfbæra  þróun  og                        
grípa   til   aðgerða.  

   

2  Sjá   nánar   hér:  
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/su 
stainable-development-goals/   
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2.3   Kröfur   í   vottunarstaðli   UNESCO   jarðvanga  
Til   að   tryggja   gæði   UNESCO   Global   Geoparks   innan   IGGP   (International   Geoscience  
and   Geoparks   Programme),   þá   eru   hnattrænir   UNESCO   jarðvangar   háðir   ítarlegu  
endurmati   á   fjögurra   ára   fresti.    Við   matið   er   skoðað   hvort   að   markvisst   hafi   verið  
unnið   að   útfærslum   á   framangreindum   grundvallaratriðum   UNESCO   Global  
Geoparks   (UGG).   Tvö   matsskjöl ,   eru   lögð   til   grundvallar   matinu   og   endurspegla   þau  3 4

þær    kröfur   sem   eru   gerðar   til   UNESCO   Global   Geoparks.    Matsskjölin   og  
efnisflokkarnir   sem   unnið   er   út   frá   gefa   góða   mynd   af   þeim   verkefnum   sem   talið   er  
mikilvægt   að   unnið   sé   að   og   þeim   áherslum   sem   UGG   þurfa   að   uppfylla.   

Í   sjálfsmatinu   (Matsblað   A)   eru   spurningar   þar   sem   jarðvangurinn   getur   lagt   mat   á  
það   hvernig   til   hefur   tekist   við   framfylgd   eftirfarandi   þátta   í   sínu   starfi   síðustu   4   ár   og  
hvaða   árangri   náðst   hefur:   

I. Jarðfræði   og   landslag  
II. Jarðminjavernd  

III. Náttúru-   og   menningarminjar  
IV. Stjórnskipulag  
V. Upplýsingar   og   umhverfisfræðsla  

VI. Jarðferðamennska  
VII. Sjálfbær   þróun   efnahags  

Í   mati   UNESCO   Global   Geoparks   (matsblaði   B),   eru   eftirfarandi   efnisflokkar   rýndir   og  
mat   lagt   á   árangur   af   starfi   jarðvangsins:  

I. Þátttaka   í   alþjóðlegu   tengslaneti   UNESCO   jarðvanga.  
II. Stjórnfyrirkomulag,   stjórnun   og   rekstur   jarðvangsins.  

III. Verndarstefna.  
IV. Samstarf.  
V. Miðlun   og   markaðssetning.  

VI. Sjálfbær   þróun   efnahags.    

3  UNESCO   Global   Geoparks   Evaluation   Document   A   -   Self   Evaluation.  
4  UNESCO   Global   Geoparks   Evaluation   Document   B   -   Progress   Evaluation.  
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2.4   Tilgangur   með   stofnun   Kötlu   jarðvangs  
Í   samþykktum   (skipulagsskrá)   Kötlu   jarðvangs   ses   segir:  5

 
❖ Tilgangur   félagsins   er   að   vernda   og   nýta   jarðminjar   svæðisins   í   þágu  

sjálfbærrar   þróunar   og   eflingu   byggðarinnar.   
❖ Þróuð   verði   jarðfræðitengd   ferðamennska   á   svæðinu   sem   byggi   á   fræðslu  

um   jarðminjar,   samspil   manns   og   náttúru   og   útivist.   
❖ Með   aðild   að   European   Geoparks   Network,   og   því   gæðaferli   sem   í   henni  

felst,   er   tilgangurinn   að   efla   markaðsstarf   á   svæðinu   með   sérstakri  
áherslu   á   atvinnustarfsemi   og   gjaldeyristekjur.    Unnið   verði   að   markvissri  
uppbyggingu   innviða   og   þróun   fræðsluefnis   í   samstarfi   við   sveitarfélögin  
og   aðra   aðila   á   svæðinu.   

❖ Tilgangur   félagsins   er   að   efla   samstarf   atvinnulífs,   sveitarfélaga,   ríkisvalds  
og   stoðkerfis   með   öflugu   markaðsstarfi   innanlands   sem   utan.   

❖ Tilgangur   stofnunarinnar   er   því   að   kynna   svæðið   til   þess   að   bæta  
búsetuskilyrði   með   því   að   afla   nýrra   atvinnutækifæra.   

 

   

5  Samþykktir   (skipulagsskrá)   fyrir   Katla   jarðvangur   ses.   Samþykkt   á   stofnfundi   Katla   jarðvangur   ses   19.  
nóv.   2010.   
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2.5   Samráð  
Þeirri   sýn   á   hlutverk   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark   sem   lýst   er   hér   í   3.   kafla   og  
lykilverkefni,   byggir   á   framangreindum   forsendum   og   samráði   við   hagaðila.   Í   þessari  
greiningarvinnu   hafa   verið   haldnir   tveir   samráðsfundir   með   lykil   hagaðilum,   sbr.  
hagaðilagreiningu.   Fyrri   fundurinn   var   haldinn   í    Fjölheimum   á   Selfossi   þann   18.  
febrúar   og   sá   seinni   í   Miðgarði   á   Hvolsvelli   þann   4.   mars.   Eftirfarandi   hagaðilar   voru  
boðaðir   á   samráðsfundina:   

❖ Fulltrúar   í   stjórn   Kötlu   jarðvangs   og   varamenn.  
❖ Fulltrúar   í   samráðsnefnd   vegna   ríkisstyrks   (Minjastofnun,   Umhverfisstofnun,  

Vatnajökulsþjóðgarður).  
❖ Samstarfsaðilar   Kötlu   jarðvangs   (Kirkjubæjarstofa,   Kötlusetur,   Skógasafn,  

Háskólafélag   Suðurlands,   Rannsóknarsetur   HÍ   á   Suðurlandi).   
❖ Starfsfólks   jarðvangsins.  
❖ Oddvitar   jarðvangssveitarfélaga.  
❖ Tengiliðir   jarðvangssveitarfélaga.  

Sá   efniviður   sem   fékkst   á   þessum   fundum   hefur   verið   nýttur   inní   þá   greiningu   á   sýn  
og   hlutverki   sem   hér   er   sett   fram.   
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3   Sýn   um   hlutverk   Kötlu  
Hér   er   sett   fram   sýn   á   hlutverk   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark.   Sýnin   er   dregin   upp  
með   því   að   draga   fram   þann   mun   sem   er   á   búsetu   og   starfsemi   innan   og   utan  
jarðvangs,   byggt   á   framangreindum   forsendum   og   samráði   við   stjórn   og   lykil  
hagaðila.   

3.1   Sveitarfélag   innan   jarðvangs   og   utan  
Sveitarfélögin   innan   jarðvangsins   eru   þekkt   sem   UNESCO   Kötlu   jarðvangssvæði   og  
hafa   merki   UNESCO   í   forgrunni,   t.d.   með   merkingum   (fánar   o.þ.h.)   við   helstu  
byggingar   sveitarfélagsins.   Þannig   eru   bæði   íbúar   og   gestir   minntir   á   að   svæðið   er  
einstakt   og   felur   í   sér   tækifæri   til   upplifunar   og   nýsköpunar,   sem   gæta   þarf   til   að  
komandi   kynslóðir   geti   notið.   

Katla   UNESCO   Global   Geopark   og   sú   sérstaða   sem   jarðvangurinn   skapar,   er  
samnefnari   fyrir   sveitarfélögin   sem   nýta   svæðismörkun   (e.   regional   branding)  
jarðvangsins   við   mörkun   á   sínum   sveitarfélögum.   Svæðismörkunin   snýr   að   því   að  
draga   fram   auðlindir   svo   og   einstakt   samfélag   og   efla   byggðaþróun   á   grunni  
sjálfbærrar   nýtingar   auðlinda.   

Sveitarfélögin   hafa   skýra   sýn   um   sérstöðu   og   auðlindir   svæðisins   í   landslagi,   náttúru  
og   menningararfi   (m.a.   mat   á   jarðfræðilegu   gildi   svæðisins   og   mikilvægi   m.t.t.   Íslands  
og   á   heimsvísu)   og   skiptingu   þeirra   í   einstök   karaktersvæði.   Þau   nýta   þennan   grunn  
til   að   marka   stefnu   í   skipulagi   um   vernd   þeirra   og   sjálfbæra   nýtingu   og   uppbyggingu  
þemabundinna   ferðaleiða   og   áfangastaða.   Sveitarfélögin   stuðla   þannig   að  
uppbyggingu   sjálfbærrar   ferðamennsku   með   ferðaleiðum   og   áfangastöðum   með  
fræðslutengdu   efni   og   leiðbeiningum.   

Sveitarfélögin   hafa   greinargott   yfirlit   um   auðlindir   í   náttúru   og   menningu   sem  
auðvelt   er   að   miðla,   ásamt   yfirliti   yfir   þemabundnar   ferðaleiðir.   

Sá   grunnur   ásamt   notkun   á   merki   Kötlu   UNESCO   Global   Geoparks,   leggur   grunn   að  
þróun   á   vörum   og   þjónustu   byggt   á   upplifun   og   sérstöðunni.   

Söfn,   upplýsingamiðstöðvar   og   gestastofur   nýta   sérstöðuna   og   miðla   upplýsingum  
um   hana   svo   og   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark.   

Samfélagið   ræktar   átthaga-   og   umhverfisvitund,   ekki   síst   hjá   skólabörnum   og   íbúum,  
með   því   að   flétta   upplýsingar   sem   jarðvangurinn   miðlar   inn   í   kennsluefni,   viðburði  
og   markaðssetningu.  

Með   sameiginlegri   stefnu   sveitarfélaganna   um   þróun   og   uppbyggingu   jarðvangsins  
og   forgangsröðun   um   uppbyggingu   innviða,   sem   jarðvangurinn   tekur   þátt   í   að   móta,  
hafa   sveitarfélögin   skýrari   sýn   en   nágrannarnir   á   sérstöðu,   forgangsröðun   og  
uppbyggingarþörf   þeirra   viðkomustaða   og   ferðaleiða   sem   innan   jarðvangsins   eru.   
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Samræmi   í   hönnun,   skiltagerð   og   miðlun   upplýsinga,   styrkir   ímynd   og   gefur  
sveitarfélögunum   samræmt,   aðlaðandi   yfirbragð.   Það   gefur   einnig   tækifæri   til  
stærðarhagkvæmni   í   útboðum   og   framkvæmdum.   

Á   vegum   jarðvangsins   myndast   skýr   sýn   á   ábyrgð   og   verkaskiptingu   í   uppbyggingu  
og   rekstri   ferðaleiða   og   viðkomustaða   (áningar-   og   áfangastaðir),   eftir   eignarhaldi,  
verndarstöðu,   forsendum   í   skipulagi   og   öðru   sem   máli   skiptir.   Þar   með   er   hlutverk  
sveitarfélagsins   skýrt.  

Að   svo   miklu   leyti   sem   sveitarfélögin   standa   að   umsóknum   um   fjármagn   til   atvinnu-  
og   byggðaþróunar,   þá   er   auðvelt   að   sækja   rökstuðning   fyrir   stuðningi   á   grunni  
svæðismörkunar   og   UNESCO   Global   Geopark   samstarfs,   enda   liggja   fyrir   greinar  
sem   sýna   hvernig   notkun   á   vörumerkjum   eins   og   vörumerki   Kötlu   UNESCO  
jarðvangs,   getur   verið   aflvaki   öflugrar   byggðaþróunar   og   aukið   verðmæti   vöru   og  
þjónustu.   Það   sama   á   við   um   umsóknir   t.d.   í   framkvæmdasjóð   ferðamannastaða,  
þar   sem   fyrir   liggur   skýr   forgangsröðun   svæðisins   um   áherslur   við   uppbyggingu.  

Í   sveitarfélaginu   er   frjór   jarðvegur   fyrir   nýsköpun   því   fyrir   liggur   skýr   mynd   af  
sérstöðu   svæðisins   og   svæðismarki   sem   er   markvisst   miðlað   í   kynningarefni.   Gestir  
dvelja   lengur   innan   jarðvangsins   en   almennt   gerist   vegna   einstakrar   upplifunar,  
fjölbreytni   í   framboði   á   vöru   og   þjónustu   og   gestrisni   íbúa   sem   þekkja   sinn   jarðvang  
og   eru   stoltir   af   honum.   
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3.2   Fyrirtæki   innan   jarðvangs   og   utan  
Jarðvangurinn   setur   fram   skýra   en   einfalda   mynd   af   sérstöðunni,   með   svæðismarki  
(e.   place   brand   eða   regional   brand),   við   köllum   það   hér   söguþráð,   sem   nær   að   fanga  
megindrætti   í   náttúru-   og   menningararfi   svæðisins.   Fyrirtæki   fléttar   söguþráðinn   inn  
í   sitt   kynningarefni   og   nýtur   þannig   samlegðaráhrifa   með   öðrum   fyrirtækjum   innan  
jarðvangsins   með   því   að   gestum   og   íbúum   birtist   samræmd   mynd   af   svæðinu.   Hvert  
fyrirtæki   setur   þó   sinn   svip   á   þessi   meginskilaboð   og   spinnur   út   frá   þeim   sína   þræði.  

Fyrirtæki   innan   jarðvangsins   fær   leiðbeiningar   og   hugmyndir   um   myndaval,   orðalag,  
efnisnotkun   og   fleira   á   grunni   leiðbeininga   í   "destination   brand   book"   /   leiðsögn   um  
svæðismark   (sjá   nánar   í   kafla   4.2)   og   af   námskeiðum   frá   jarðvangnum,   sem   það  
getur   stuðst   við   þegar   það   mótar   eigin   ímynd   í   samhengi   við   jarðvanginn   og   vöru   og  
þjónustu   á   þeim   grunni.    

Öll   fyrirtæki   sem   hafa   starfsstöð   eða   veita   þjónustu   á   svæðinu   eru   sjálfkrafa  
jarðvangsfyrirtæki.   Þau   sem   á   markverðan   hátt   flétta   sérstöðu   jarðvangsins   inn   í   sína  
starfsemi,   vöru   og   þjónustu   og   kynningarefni   fá   að   nota   merki/flögg   og   annað  
kynningarefni   jarðvangsins   skv.   reglum   þar   um.   Þannig   skera   fyrirtækin   sig   úr   og  
njóta   ábatans   í   sínu   starfi.   Á   þessi   fyrirtæki   er   vísað   í   kynningarefni   jarðvangsins.  
Fyrirtæki   njóta   góðs   af   því   að   vera   á   svæði   sem   þar   sem   merki   UNESCO    er   hampað  
og   hefur   sterkt   svæðismark   og   gestir   fá   skýr   skilaboð   um   að   þeir   eru   komnir   á  
sérstætt   svæði.   Fyrirtæki   njóta   einnig   góðs   af   vörum   og   þjónustu   t.d.   matvæli   og  
þemabundnar   ferðaleiðir,   sem   í   boði   er   á   svæðinu   og   leiðir   til   þess   að   gestir   sækja  
inná   svæðið   og   dvelja   lengur   en   ella.   

Svæðið   er   dregið   sérstaklega   fram   í   landsmarki   Íslandsstofu,   sem   sérstætt   svæði   á  
grunni   eigin   svæðismörkunar.   

Öllum   fyrirtækjum   býðst   þátttaka   í   samstarfsvettvangi   jarðvangsins   þar   sem   þau   fá  
leiðbeiningar   um   sérstöðu   svæðisins   og   þróun   vöru   og   þjónustu   byggt   á  
svæðismörkuninni   og   geta   rætt   sameiginlega   hagsmuni   um   þróun   jarðvætta   (e.  
geosites),   ferðaleiða   og   vöruþróun   almennt.   Þeim   fyrirtækjum   er   hampað   sem   draga  
fram   sérstöðuna   í   sinni   vöru   og   þjónustu   á   grunni   leiðbeininga   frá   jarðvangnum   um  
samspil   loforðs   og   upplifunar   og   uppfylla   þannig   kröfur   jarðvangsins.   

Jarðvangurinn   setur   ekki   fram   kröfur   um   gæði   og   öryggi,   til   þess   eru   aðrir   aðilar   s.s.  
Vakinn   og   önnur   umhverfis-   og   gæðakerfi   betur   fallin   sem   eru   þegar   fyrir   hendi.   Öll  
áherslan   er   á   að   fá   fyrirtæki   með   í   að   segja   söguna   og   leggja   sitt   af   mörkum   til   að  
styrkja   heildarmyndina   í   svæðismörkuninni,   sem   aftur   leiðir   til   þess   að   gestir   finna  
fjölbreyttari   afþreyingu   en   ella   á   svæðinu,   skilja   samhengið   í   landslagi,   jarðfræði,  
sögu   og   menningu,   vilja   dvelja   lengur   og   koma   aftur.   Þannig   verði   lögð   styrkari   stoð  
undir   byggðar-   og   atvinnuþróun   á   svæðinu.   
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3.3    Landeiganda   innan   jarðvangs   og   utan  
Að   eiga   land   á   svæði   með   skýrt   afmarkaða   sérstöðu   og   rækilega   kynnt   sem   UNESCO  
Global   Geopark   getur   gefið   áhugaverð   viðskiptatækifæri   og   haft   áhrif   á   verðmæti  
eignarinnar.   

Landeigandi   innan   jarðvangsins   nýtur   góðs   af   þeirri   heildarmynd   af   upplifun   gesta  
sem   jarðvangurinn   skapar   og   getur   séð   hvernig   hans   land   tengist   heildarmyndinni.  
Hann   nýtur   einnig   góðs   af   fyrirliggjandi   upplýsingum   um   menningu   og   jarðfræði   og  
getur   nýtt   það   samhengi   við   upplýsingagjöf   um   eigið   svæði   og   fengið   sértækar  
leiðbeiningar   um   samhengi   svæðis   hans   af   heildarmynd.   Hann   á   þannig   auðveldara  
með   að   skilja   hvernig   hans   framlag,   t.d.   með   því   að   veita   aðgang   að   landi   eða   stað  
eða   með   þátttöku   í   landvörslu,   fellur   inn   í   heildarmyndina   og   byggðaþróun   á  
svæðinu.  

Að   svo   miklu   leyti   sem   landeigandinn   stendur   að   umsóknum   um   fjármagn,   t.d.   í  
framkvæmdasjóð   ferðamannastaða,   er   auðvelt   að   sækja   efnivið   í   greiningu  
jarðvangsins   á   sérstöðu   og   forgangsröðun   við   uppbyggingu.  

Skýr   verkaskipting,   sem   jarðvangurinn   hefur   skilgreint,   milli   sveitarfélags,  
landeiganda   og   mögulega   annarra   aðila,   t.d.   Umhverfisstofnunar,   eyðir   óvissu   um  
hlutverk   og   ábyrgð.  

Skilgreining   jarðvangsins   á   auðlindum   og   sérstöðu   svæðisins   getur   kveikt   nýjar  
hugmyndir   um   verðmætasköpun   og   markað   fyrir   afurðir   landsins.  
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3.4   Heimsókn   í   jarðvanginn   og   á   önnur   svæði  
Allt   Ísland   er   í   raun   jarðvangur   og   ólíkt   öðrum   löndum   er   það   ekki   veruleg   sérstaða  
að   kynna   sig   til   sögunnar   sem   jarðvang   -   það   þarf   meira   til.   Gestur   jarðvangsins   fær  
hins   vegar   skýr   skilaboð   um   af   hverju   þetta   svæði   er   áhugavert   umfram   önnur   á  
Íslandi.   Þessi   skilaboð   mótar   jarðvangurinn   á   grunni   sérstöðugreiningar   og  
svæðismarks   og   fléttar   þar   saman   upplýsingum   um   jarðminjar,   menningarminjar,  
landslagsupplifun   sem   að   hluta   til   myndgerast   í   jarðvættum   Kötlu   UNESCO   Global  
Geopark,   nýtingu   nærtækra   gæða,   samstarfi   íbúa   og   fleiru   sem   til   samans   gefur  
áhugaverðan   og   trúverðugan   söguþráð.   Gesturinn   heyrir   enduróminn   af   þessum  
söguþræði   í   kynningarefni   aðila   sem   starfa   á   svæðinu,   söfnum,  
upplýsingamiðstöðvum   og   gestastofum   og   sækir   þess   vegna   sérstaklega   að   koma   og  
dvelja   í   jarðvangnum.   

Samtal   gests   við   íbúa   leiðir   í   ljós   að   íbúinn   upplifir   sig   sem   stoltan   gestgjafa   og  
vörslumann   þeirra   gæða   sem   jarðvangurinn   býr   yfir   og   íbúar   búa   yfir   góðum  
upplýsingum   um   jarðfræði,   menningu   og   sögu.   

Gestir   sækja   sérstaklega   í   dvöl   í   "Kötlu   UNESCO   Global   Geopark"   vegna   UNESCO  
vörumerkisins,   sem   er   eitt   af   þekktustu   vörumerkjum   fyrir   einstæða   náttúru   og  
menningu   svæða   í   heiminum.   Í   UNESCO   vottuninni   felst   ákveðið   loforð   um   upplifun  
og   gesturinn   veit   að   svæði   vottuð   af   UNESCO   hafa   einstaka   náttúru   og   menningu  
uppá   að   bjóða   og   hafa   þróað   leiðir   til   að   miðla   henni.   

Gesturinn   sér   fána   UNESCO   blakta   víðsvegar   og   það   er   auðvelt   fyrir   hann   að   nálgast  
upplýsingar   um   jarðvanginn   og   það   helsta   sem   er   uppá   að   bjóða   á   vefjum   s.s.  
jarðvangsins,   Íslandsstofu,   markaðssvæða,   á   skiltum   þegar   inní   jarðvanginn   er  
komið   og   á   lykil   áningarstöðum   og   hjá   þjónustuveitendum   því   nafn   hans   og   merki   er  
auðþekkt   og   þjónustuveitendur   í   ferðaþjónustu   hafa   yfirsýn   yfir   þær   upplifanir   sem  
eru   í   boði   í   jarðvangnum.   

Í   jarðvanginum   er   gott   aðgengi   að   náttúruupplifun   á   áhugaverðum   og   fjölbreyttum  
þemaleiðum   sem   tengja   saman   náttúruvætti   eftir   þemum.   Aksturs-,   göngu-   og  
hjólaleiðum,   tengdum   jarðfræði   og   menningu,   ferðum   með   leiðsögn,   námskeiðum  
og   annar   konar   upplifun   sem   tengist   menningu   svæðisins,   s.s.   matarupplifun   og  
umhverfisfræðslu.   Lengd   ferðaleiða   er   skýrt   fram   sett,   svo   gestir   átti   sig   vel   á   þeim  
tíma   sem   þarf   til   að   ferðast   eftir   þeim.   Það   sama   á   við   um   erfiðleikastig   göngu-   og  
hjólaleiða.   Þar   er   einnig   auðvelt   aðgengi   að   almennum   upplýsingum   og  
vísindarannsóknir   um   náttúru   og   menningu   á   svæðinu.     

15  

 



Sýn   um   hlutverk   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark  

3.5   Nýsköpun   og   vöruþróun   innan   og   utan  
Skýr   skilaboð   jarðvangsins   og   upplýsingagjöf   um   sérstöðu   og   nærtæk   gæði  
(svæðismark   og   destination   brand   book),   vörur   og   þjónustu   sem   til   staðar   er,   leiða   til  
þess   að   eftirspurn   myndast   eftir   mat,   þjónustu,   hlutum   og   hvers   kyns   upplifunum  
sem   endurspegla   sérstöðuna   á   einhvern   hátt.   Gestir   vilja   mat   og   muni   úr   héraði   og  
njóta   veru   á   þematengdum   ferðaleiðum.   Þessi   eftirspurn   glæðir   nýsköpunarstarf  
bæði   innan   fyrirtækja   og   hjá   þeim   sem   byrja   frá   grunni.  

Jarðvangurinn   hefur   upplýsingar   í   sinni   hagsmunaaðilagreiningu,   sem   unnin   er   í  
samstarfi   við   Ferðamálastofu,   um   markhópa   sem   sérstaklega   sækja   á   svæði   eins   og  
jarðvanginn   og   þarfir   þeirra.   Jarðvangurinn   aflar   reglulega   upplýsinga   um   gesti,  
fjölda,   heimaland,   áhugasvið,   gæði   upplifunar,   ánægju   og   annað   það   sem   þarf   til   að  
þróa   betur   þjónustu   byggt   á   sérstöðu   svæðisins.   Þessar   grunnupplýsingar   nýtast  
nýsköpunarstarfi.   

Efni   sem   jarðvangurinn   miðlar   er   gott   hráefni   í   styrkumsóknir   og   styrkveitendum  
finnst   gott   að   sjá   nýja   hugmynd   falla   inn   í   samræmda   heild,   þar   sem   heimavinnan  
hefur   greinilega   verið   unnin   og   hver   þáttur   styður   annan.  

Samráð   og   samstarf   fyrirtækja   innan   jarðvangsins   og   að   hans   frumkvæði   gefur  
fyrirtækjum   tækifæri   til   að   læra   af   reynslu   annarra   þótt   aðilar   séu   að   hluta   í  
samkeppni   hver   við   annan.   Samstarf   á   þessu   sviði   kann   einnig   að   leiða   til  
samlegðaráhrifa   og   nýrra   viðskiptatækifæra.   Jarðvangurinn   stendur   reglulega   fyrir  
námskeiðum   með   upplýsingum   um   náttúru   og   menningu   og   vöruþróun   á   grunni  
staðbundinnar   sérstöðu   og   leiðbeinir   fyrirtækjum   um   hvernig   þau   geti   nýtt   sér  
sérstöðuna   í   vöruþróun.   

Jarðvangurinn   kynnir   og   markaðssetur   efni   á   vef   sínum,   sem   uppfyllir   kröfur   Kötlu  
UNESCO   Glopal   Geopark.   Það   auðveldar   söluaðilum   á   jarðvangssvæðinu   að   koma  
vörum   og   þjónustu   á   framfæri.   
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3.6   Viðkomustaðir   innan   jarðvangs   og   utan  
Á   viðkomustöðum   jarðvangsins   er   nafn   hans   og   merki   áberandi.   Gesturinn   veit   að  
upplýsingar   á   staðnum   kallast   á   við   myndina   sem   dregin   er   upp   af   svæðinu   í   heild   í  
kynningarefni   jarðvangsins.   Auk   upplýsinga   um   staðinn   sjálfan   kemur   fram   hvaða  
hluta   af   heildinni   hann   sýnir   og   hvernig   nokkrir   nálægir   staðir   innan   jarðvangsins  
fylla   frekar   inn   í   myndina.   Staðurinn   gæti   haft   hlutverk   sem   hluti   af   tilteknu   þema  
innan   heildarmyndarinnar.  

Um   viðkomustaði   innan   jarðvangsins   leikur   enginn   vafi   á   því   hver   ber   ábyrgð   á  
hverju   og   hver   á   að   gera   hvað.   Það   leiðir   til   betri   rekstrar   og   umhirðu   og   heimsókn   á  
staðinn   verður   því   ánægjulegri.   Skýr   mynd   af   samspili   staðanna   og   hlutverki   þeirra  
við   að   segja   söguna   leiðir   til   þess   að   auðveldara   verður   að   forgangsraða,   því  
forgangsröðin   verður   ekki   bara   á   forsendum   hvers   staðar   fyrir   sig   heldur   samhengis  
þeirra   allra.  

Yfirbragð   áfangastaða   og   áningarstaða   er   samræmt   á   grunni   stefnumótunar   í  
skipulagi   og   skiltastefnu.   
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3.7   Sjálfsmynd   íbúa   innan   jarðvangs   og   utan  
Jarðvangurinn   er   mikilvægur   hluti   af   sjálfsmynd   íbúa.   

Íbúar   innan   jarðvangs   eru   meðvitaðir   um   sérstöðu   svæðisins,   hafa   gott   aðgengi   að  

upplýsingum,   námskeiðum   og   leiðsögn   um   sérstöðuna   á   sviði   jarðfræði   og  

menningar   í   gegnum   upplýsingaveitur   jarðvangsins.   Þeir   geta   tekið   þátt   í  

rannsóknarverkefnum   sem   sérstöðunni   tengjast.   Íbúar   vinna   einnig   að   verkefnum  

sem   draga   úr   loftslagáhrifum   þeirra   og   stuðla   að   sjálfbærara   samfélagi.    Þeir   upplifa  

sig   sem   eigendur   jarðvangsins.   Þeir   eru   stoltir   af   því   að   búa   á   jarðvangssvæðinu   og  

bjóða   gestum   að   njóta   heimsóknar   á   svæðið.   Þeir   hafa   einnig   yfirlit   um   það   hvernig  

jarðvangurinn   vinnur   að   heimsmarkmiðum   Sameinuðu   þjóðanna   og   þekkja   þá  

tengingu.   

Þeir   heyra   oft   jarðvangsins   getið   (undir   fullu   nafni,   Katla   UNESCO   Global   Geopark)   í  

almennum   fréttum   og   staðbundnum   miðlum,   t.d.   um   ævintýri   gesta,   nýjar   vörur   og  

þjónustu,   áfanga   í   uppbyggingu   viðkomustaða,   fyrirtæki   sem   bæst   hafa   í   hóp  

“merkisfyrirtækja”   og   hvað   þau   gera   til   að   segja   söguna.   Þannig   fá   þeir   tilfinningu  

fyrir   framþróun   og   virkni   í   samfélaginu   og   góðri   upplifun   gesta   af   heimsókn   í  

jarðvanginn.   Íbúar   gætu   haft   áhuga   á   tengslum   við   erlenda   jarðvanga.   
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3.8   Jarðvangur   og   annað   samstarf   sveitarfélaga  
Samstarf   sveitarfélaga   um   jarðvang   og   samstarf   jarðvangs   við   önnur   hliðstæð  
verkefni   er   viðbót   við   það   sem   gert   er   almennt   á   sviði   markaðsmála,   atvinnumála,  
ferðamála   og   á   sviði   náttúruverndar,   t.d.   á   vettvangi   landshlutasamstarfs  
sveitarfélaga.   Í   markaðssetningu   landshlutans   er   jarðvangssvæðið   kynnt   sérstaklega  
sem   svæði   þar   sem   gestir   fá   tiltekna   mynd   af   náttúru-   og   menningarminjum   með  
heimsókn   á   viðkomustaði,   með   sérhæfðri   leiðsögn   og   áhugaverðum   tengingum   við  
mat,   atburði,   vörur   o.fl.   

Jarðvangurinn   stendur   vörð   um   samspil    sjálfbærrar   nýtingar   og   verndar   svo   að  
tryggja   megi   viðhald   jarðvætta   og   vöruþróun   byggt   á   sérstöðu   svæðisins.   

Jarðvangnum   er   sérstaklega   hampað   í   markaðasetningu   á   vegum   Íslandsstofu,  
Ferðamálastofu   og   Markaðstofu   Suðurlands,   þar   sem   um   einstaka   vöru   er   að   ræða,  
sem   jarðvangurinn   er.   Jarðvangurinn   er   einnig   með   eigin   markaðssetningar-   og  
miðlunaráætlun,   bæði   fyrir   kynningu   fyrir   íbúa   á   svæðinu   og   fyrir   vænta   gesti.    

Jarðvangur   leiðir   saman   landeigendur   og   yfirvöld   náttúruverndar   til   að   ná  
niðurstöðu   um   meginatriði   í   vernd   og   sjálfbærri   nýtingu   á   jarðvættum,   sem   forsendu  
byggðaþróunar   t.d.   við   þróun   þemaleiða,   áningar-   og   áfangastaða.  

Sveitarfélög   innan   jarðvangs   gera   hann   að   framlínu   sinnar   kynningar   út   á   við   án   þess  
að   gestir   verði   varir   við   innbyrðis   mörk   sveitarfélaganna   sem   að   honum   standa.  
Jarðvangurinn,   undir   fullu   nafni   Katla   UNESCO   Global   Geopark,   er   langmest   áberandi  
á   vefjum   sveitarfélaganna   og   mestallri   kynningu   sem   lýtur   að   náttúru-   og  
menningararfi   er   vísað   yfir   á   vef   jarðvangsins.  

Jarðvangur   á   samstarf   við   aðila   í   atvinnuþróun   og   nefndir   sveitarfélaganna   um   að  
kynna   nýsköpunartækifæri   sem   felast   í   skilgreindri   sérstöðu   svæðisins   og   notkun   á  
svæðismarki   og   vörumerkjum   jarðvangsins   og   hjálpartækjum   (kort,   greiningar,  
ljósmyndir,   textabrot   og   orðasöfn   -   hvaða   orð   á   að   nota   um   okkar   auðlindir   og  
upplifanir   (destination   brand   book)   sem   jarðvangurinn   útbýr   fyrir   nýsköpun   og  
vöruþróun).  

Jarðvangurinn   hefur   frumkvæði   að   því   að   fjölga   jarðvættum   eins   og   þörf   er   talin   á   til  
vörslu   sérstæðra   jarð-   og   /   eða   menningarminja.   Sérstaklega   þegar   kemur   að   þróun  
þemabundinna   leiða   um   svæðið.   Jarðvangur   á   í   samstarfi   við   stofnanir   á   sviði  
náttúru,   sögu   og   menningar   við   uppbyggingu   og   eflingu   þekkingar   og   þróun   á  
svæðinu.   

Jarðvangurinn   samræmir   uppbyggingu   og   þróun   þemaleiða   og   jarðvætta   með  
Vatnajökulsþjóðgarði   með   það   fyrir   augum   að   sem   mest   samlegð   og   samstarf   verði  
á   milli   þessara   tveggja   aðila.   

Merki   jarðvangsins   og   nafn   draga   fram   orðið   UNESCO,   það   geta   önnur   svæði   og  
sveitarfélög   í   grenndinni   ekki   gert.   Nafn   UNESCO   er   alþjóðlega   þekkt,   ekki   síst   í  
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tengslum   við   heimsminjar,   og   gestir   treysta   því   að   undir   þess   merkjum   sé  
áhugaverða   og   ekta   upplifun   að   finna.  

Jarðvangurinn   þarf   að   uppfylla   kröfur   UNESCO   til   að   viðhalda   vottun   og   ber   að  
benda   á   í   starfi   sínu   m.a.   umsögnum,   ef   hætta   er   á   að   tiltekin   athöfn   eða  
framkvæmdir   kunni   að   verða   til   þess   að   jarðvangurinn   geti   ekki   sinnt   starfi   sínu   og  
líkur   séu   á   því   að   UNESCO   vottunin   tapist.    

Jarðvangurinn   tekur   þátt   í   alþjóðlegu   samstarfi   og   þátttöku   í   alþjóðlegu   tengslaneti  
UNESCO   hnattrænna   jarðvanga.   
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3.9   Skólar   innan   jarðvangs   og   utan  

Allir   grunnskólar   innan   jarðvangs   séu   jarðvangsskólar,   og   taki   þátt   í   að   efla   þekkingu  
nemenda   í   átthagafræði   í   samstarfi   við   jarðvanginn.   Á   vegum   jarðvangsins   er   haldið  
til   haga   námsefni   sem   sumpart   verður   til   á   vegum   jarðvangsins   sjálfs   og   sumpart   í  
starfi   skólanna.   Stungið   er   upp   á   heimsóknum   á   tiltekna   staði   sem   gefa   nemendum  
sýn   á   náttúru-   og   menningararf   svæðisins,   óháð   sveitarfélagamörkum   og  
jarðvangurinn   aðstoðar   við   að   setja   rannsóknarverkefni   á   laggirnar.  

Mögulegt   er   að   flétta   jarðvanginn   inn   í   kennslu   á   fjölmargan   hátt.   Náttúruhamfarir  
tengjast   Íslandssögunni,   í   stærðfræði   má   áætla   stærð   náttúrufyrirbæra   og   breytingar  
s.s.   á   framgangi   jökla,   eðlisfræðin   getur   komið   inn   á   jarðhita   og   bráðið   hraun,   o.s.frv.  
Í   höndunum   má   skapa   gripi   úr   nærtækum   hráefnum.   Líta   má   á   jarðvanginn   sem  
risastóra   útikennslustofu.  

Það   sem   kennarinn   getur   gert   af   því   að   skólinn   er   innan   jarðvangs:  

❖ jarðvangur   er   fléttaður   inní   kennslugreinar,  

❖ áhersla   er   á   notkun   á   notkun   efna   sem   finnast   í   náttúrunni   í   kring   í  
listgreinakennslu,  

❖ raungreinakennsla   tengst   beint   jarðfræði   og   náttúrufræði   almennt,  

❖ getur   sótt   efni,   leiðbeiningar   og   þjálfun   fyrir   kennara   til   jarðvangsins.   
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3.10   Rannsóknir   innan   jarðvangs   og   utan  
Jarðvangurinn   greiðir   götu   fyrir   akademískar   rannsóknir   á   sviði   jarðvísinda   og   sögu  

og   vísindastarfsemi   tengdri   jarðvangssvæðinu.    Jarðvangur   hvetur   til   rannsókna   og  

beinir   áherslu   að   rannsóknum   á   atriðum   sem   tengjast   sjálfbærni   og   loftslagsmálum,  

svo   og   einstökum   svæðum   eða   viðfangsefnum   sem   jarðvangur   telur   sérstaka   þörf   á  

að   auka   þekkingu   á   svæðinu   á.   Jarðvangur   tengir   áhugasama   rannsóknaraðila  

saman.   

Vísindamaður   nýtur   þess   að   jarðvangurinn   fléttar   niðurstöður   hans   inní   sitt  

kynningar-   og   fræðsluefni   og   leitar   allra   leiða   til   að   miðla   niðurstöðum   rannsókna   í  

héraði   og   hampa   þannig   þeim   fræðimönnum   sem   þar   sinna   rannsóknum.   

   

22  

 



Sýn   um   hlutverk   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark  

4   Hvernig   verður  
munurinn   til?  
Hér   eru   dregin   fram   þau   meginatriði   sem   fram   komu   í   kafla   3   um   sýn   á   hlutverk  
Kötlu,   sem   eru   til   þess   fallin   að   gera   umræddan   mun   um   svæði   innan   og   utan  
jarðvangsins   að   veruleika.   

Vinna   að   þessum   meginatriðum   og   lykil   verkefnum   mun   styrkja   starf   jarðvangsins  
sem   raunverulegs   drifkrafts   í   samfélagi   og   atvinnulífi   til   skemmri   og   lengri   tíma.   

Rétt   er   að   geta   þess   að   nú   þegar   liggur   fyrir   mikið   efni   hjá   jarðvangnum   sem  
auðveldar   starfið   framundan.   Það   þarf   hins   vegar   að   koma   starfinu   í   fastari   farveg,  
sem   vinnu   Alta   er   ætlað   að   leiða   til.   
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4.1   Merkingar   og   skilti  
UNESCO   vörumerkið   er   eitt   af   þekktustu   vörumerkjum   heims   fyrir   einstæða   náttúru  
og   menningu   og   þróun   leiða   til   að   miðla   henni.   Það   er   því   gríðarlega   öflugt   og   dregur  
eitt   og   sér   fram   sérstöðu   svæðis.   

Merkið   tengist   loforði   um   einstaka   upplifun   í  
náttúru   og   menningu,   að   svæðið   sé   einstakt  
heim   að   sækja,   sérstöðu   sé   miðlað   og   að  
virðing   sé   borin   fyrir   náttúru   og   menningu.  
Allir   sem   búa,   starfa   og   heimsækja   Kötlu  
UNESCO   Global   Geopark   þurfa   því   að   gera  
sér   grein   fyrir   því   að   þeir   eru   innan   Kötlu  
UNESCO   Global   Geopark.   

Lagt   til   að   merki   UNESCO   verði   hampað   og   að   það   sé   betur   í   forgrunni   í  
jarðvangnum   öllum,   ásamt   merki   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark,   sbr.   merkið   hér  
fyrir   ofan.   

Einnig   er   lagt   til   að   merki   jarðvangsins   verði  
uppfært   og   þar   standi   "Katla   UNESCO   Global  
Geopark"   í   stað   einvörðungu   Katla   Geopark.  
Þannig   nýtist   UNESCO   mörkunin   enn   betur.   

Skrifstofa   jarðvangsins,   sveitarfélögin   þrjú   og  
opinberar   stofnanir   s.s.   söfn   o.fl.   sem   vinna   með   jarðvangnum   hafa   heimild   til   að  
nota   hið   eiginlega   UNESCO   merki   hér   að   ofan   sem   samþætt   er   Kötlu   UNESCO   Global  
Geopark,   aðrir   ekki.   Þar   sem   UNESCO   merkið   sjálft   er   afar   vel   kynnt,   þá   er   lagt   til   að  
sveitarfélögin   og   þeir   aðrir   aðilar   sem   hafa   heimild   til   að   nýta   það,   nýti   hvert   tækifæri  
til   þess   sem   skyldi.   

Til   að   slá   tvær   flugur   í   einu   höggi,   þá   er   lagt   til   að   útbúinn   verði   fáni   með   báðum  
merkjum   og   að   honum   verði   flaggað   á   tiltækum   fánastöngum   á   vegum  
sveitarfélaganna,   við   skrifstofu   jarðvangsins   og   á   þeim   svæðum   öðrum   þar   sem  
heimilt   er   skv.   leiðbeiningum   UNESCO.   Einnig   verði   útbúið   skilti   með   sömu   áletrun  
og   að   því   verði   einnig   komið   fyrir   sem   víðast.   

Þau   fyrirtæki   sem   gangast   undir   það   að  
verða   jarðvangsfyrirtæki   mega   nýta  
Kötlu   Geopark   merkið,   svo   og  
sveitarfélögin,   söfn   og   stofnanir   sbr.  
ofangreint.   Lagt   er   til   að   útbúin   verði  
skilti   og   fáni   með   uppfærðu   merki  

jarðvangsins,   þ.e.   merkt   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark   og   lagt   að  
jarðvangsfyrirtækjum   að   flagga   merkinu   sem   víðast.   

Jarðvangurinn   á   fleiri   merki   s.s.   þessi   merki   hér   til   hliðar.   Kostur   þeirra   er   sá   að  
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UNESCO   heitið   kemur   fram   á   þeim   báðum.   Hins   vegar   er   t.d.   óljóst   hver   munurinn  
er   á   notkun   á   merkinu   "Katla   UNESCO   Proud   Partner   of   Global   Geopark"   og   merkinu  
"Katla   Geopark",   þar   sem   samstarfsfyrirtæki   geta   notað   bæði.   Lagt   er   til   að   annað  
merkið   verði   lagt   niður   og   þar   sem   Kötlu   Geopark   merkið   er   skýrara   og   hefur  
sterkari   tengingu   við   jarðvangssvæðið   með   fjallinu   í   merkinu,   þá   verði   "Katla  
UNESCO   Proud   Partner   of   Global   Geopark"   lagt   niður.   Hitt   verði   tekið   upp   með  
UNESCO   Global   viðbótinni.   

Nauðsynlegt   er   að   til   sé   merki   sérstaklega   fyrir   vörur   sem   geta   tengst   jarðvangnum,  
sbr.   "Katla   UNESCO   Global   Geopark   Certification   -   Viðurkenning".   Lagt   er   til   að   merki  
sem   til   eru   verði   yfirfarin   og   ákveðið   hvaða   merki   eru   þörf,   merki   uppfærð   og   önnur  
lögð   til   hliðar.   Merkingar   þurfa   að   vera   einfaldar   og   skýrar.   

Samhliða   þessu   þá   þarf   að   koma   upp   góðu   skilti   á   öllum   þeim   stöðum   þar   sem  
komið   er   inní   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark,   ásamt   því   að   huga   að   öðrum   skiltum  
og   samræma   útlit   skilta.   

Því   er   lagt   til   að   útbúin   verði   skiltastefna   fyrir   jarðvanginn   þar   sem   fram   kemur   yfirlit  
um   staðsetningu   núverandi   skilta,   hvers   konar   skilti   er   þörf   á   að   hafa   til   að   segja  
sögu   jarðvangsins   og   ákveðið   hvar   eigi   að   koma   þeim   fyrir.   Sjá   nánar   umfjöllun   um  
skiltastefnu   í   umfjöllun   um   svæðismörkun   og   svæðismark.   

4.2   Svæðismörkun   og   svæðismark   -   skýr   sérstaða  
Sérstöðu   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark   m.t.t.   náttúrufars,   menningar   og   samfélags,  
þarf   að   draga   skýrar   fram   en   gert   hefur   verið   til   þessa   og   koma   henni   í   miðlanlegt  
form   með   svæðismörkun   og   gerð   svæðismarks.   Vel   ígrundað   svæðismark   getur  
orðið   samnefnari   fyrir   jarðvanginn   og   sveitarfélaganna   sem   að   þeim   standa.   Í  
svæðismörkun   er   talað   um   "loforðið"   (e.   promise)   annars   vegar   og   "upplifun"   (e.  
experience)    hins   vegar.   Loforðið   snýst   um   þá   upplifun   sem   lofað   er   að   svæði   bjóði  
uppá.   Til   að   tryggja   að   upplifun   uppfylli   væntingar   loforðsins,   þá   er   afar   mikilvægt   að  
tengja   þetta   tvennt   saman   og   tryggja   að   upplifunin   á   svæðinu   verði   sönn.   

Lagt   er   til   að   útbúið   verði   svæðismark    (e.   regional   brand)   Kötlu   UNESCO   Global  
Geopark,   af   sérfræðingum   sem   hafa   þekkingu   og   reynslu   á   því   sviði.   Svæðismarkið  
verði   um   leið   samnefnari   fyrir   jarðvanginn   allan   og   nýtist   sem   öflugur   aflvaki  
byggðaþróunar.  

Svæðismarkið   eigi   sér   tvær   birtingarmyndir,   önnur   snúi   að   gestum   og   fyrirtækjum   og  
hin   að   heimamönnum.   

❖ Svæðismarkið   dregur   fram   einfalt   og   auðskiljanlegt   ferðatilboð   til   gesta   með  
loforði   um   röð   upplifana   sem   til   samans   mynda   einstæða   reynslu   af  
fjölbreyttri   náttúru   og   menningu   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark.   

❖ Svæðismarkið   snúi   einnig   að   íbúum   og   er   einfalt   og   auðskiljanlegt   tákn  
samstarfs   og   samtengingar   samfélaganna.   
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Í   þessari   vinnu   nýtist   vel   fyrirliggjandi   gagnasafn   jarðvangsins   um   sérstöðu  
svæðisins,   áfangastaðaáætlunin   og   aðrar   upplýsingar   um   ferðaleiðir,   auðlindir   og  
upplifanir   dregna   fram   og   nýttar.   Vefsjá   með   þessum   upplýsingum   myndi   nýtast   vel   í  
greiningarvinnu   sem   þessa.   

Sem   hluti   þessara   vinnu   verði   útbúin   stutt   og   skýr   handbók   með   leiðbeiningum   um  
hvernig   svæðismarkið   er   notað.   Þar   komi   fram   söguþræðir   og   áherslur   í  
svæðismarki   (e.   destination   brand   book)   með   dæmi   um   hvernig   megi   flétta   þá   inn   í  
vöru   og   þjónustu   með   uppástungum   um   lykilorð,   liti   og   mótíf   sem   hver   og   einn   getur  
unnið   með   en   til   saman   mynda   samræmda   heilaráferð.   Þessi   handbók   vísi   einnig   í  
fyrirliggjandi   leiðbeininga   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark   fyrir   fyrirtæki   sem   geta  
orðið   jarðvangsfyrirtæki   og   geti   þar   af   leiðandi   nýtt   merki   jarðvangsins.   

Mikilvægt   er   að   svæðismark   Kötlu   UNESCO   Global   Geoparks   tali   til   landsmarks  
Íslands,   sem   Íslandsstofa   heldur   utanum.   Fyrirliggjandi   efni   frá   Íslandsstofu   sé   nýtt  
og   að   samráð   sé   haft   við   Íslandsstofu   við   gerð   svæðismarksins.   

Við   gerð   svæðismarks   verði   einnig   lagðar   línur   um   samræmt   útlit   skilta   sem   styðji   og  
styrki   svæðismarkið   og   verði   síðan   hluti   af   skiltastefnunni   (sjá   einni   kafla   2.3.1).  
Þannig   verði   tryggt   að   yfirbragð   skilta   verði   aðlaðandi   og   byggi   á   áherslum  
svæðismarksins.   Skilti   styrki   þannig   og   styðji   við   ímynd   og   heildarupplifun.  
Skiltastefna   gefur   einnig   tækifæri   til   stærðarhagkvæmni   í   útboðum   og   framkvæmd.   
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4.3   Vöruþróun  
Gestir   koma   í   jarðvanginn   til   að   upplifa   og   njóta   "vöru"   sem   þar   er   í   boði   og   styrkir  
þá   upplifun   sem   þeir   verða   fyrir.   Því   betra   og   fjölbreyttara   sem   vöruframboðið   er   og  
því   betri   sem   yfirsýnin   er   um   hvað   er   í   boði,   því   líklegra   er   að   þeir   dvelji   lengur.   

Þegar   hér   er   talað   um   "vörur"   þá   er   átt   við   matvöru,   nytja-   og   minjagripi,   ferðaleiðir,  
áfangastaði,   áningarstaði,   gistiaðstöðu,   leiðsögn   og   annað   sem   í   boð   er   og   tekur   þátt  
í   því   að   miðla   og   styrkja   upplifun   íbúa   og   gesta   þannig   að   þeir   geti   sagt   um   þær  
sögur   og   verður   til   þess   að   þeir   vilja   dvelja   lengur   og   koma   jafnvel   aftur   ef   nægilega  
fjölbreytt   vara   er   á   boðstólnum.   

Jarðvangur   styrkir   vöruþróun   á   grunni   með   almennri   upplýsingagjöf   um   sérstöðu  
svæðisins   í   náttúru,   menningu   og   sögu   og   með   svæðismarki   "destination   brand  
handbók"   sem   fyrirtæki   geta   nýtt   til   að   flétta   inní   sinn   söguþráð.   Þannig   verður   til  
vara   og   þjónusta   sem   styrkir   upplifun   og   getur   nýtt   vörumerki   Kötlu   UNESCO   Global  
Geopark   og   uppfyllir   um   leið   kröfur   jarðvangsins,   sem   jarðvangurinn   miðlar   á   vef  
sínum.   Með   þessu   myndast   frjór   jarðvegur   fyrir   nýsköpun   og   sýnt   hefur   verið   framá  
að   fyrirtæki   sem   nýta   sér   vörumerki   eins   og   þetta   geta   aukið   framlegð   á   sínum  
vörum   umfram   það   sem   almennt   gerist.   Sjá   einnig   kafla   4.4   um   þemabundnar  
ferðaleiðir   og   áfangastaði.   

Jarðvangurinn   leiðir   fyrirtæki   innan   jarðvangsins   reglulega   saman   til   að   ræða  
tækifæri   byggð   á   sérstöðunni,   sem   gefur   fyrirtækjum   um   leið   tækifæri   til   að   læra   af  
reynslu   hvers   annars.   Jarðvangurinn   leiðbeinir   einnig   um   notkun   á   svæðismarks  
handbókinni.   
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4.4   Þemabundnar   ferðaleiðir   og   áfangastaðir  
Gestir   sem   koma   í   jarðvanga   eru   iðulega   að   leita   að   einstakri   landslagsupplifun   sem  
byggir   á   einstakri   jarðfræði   svæðisins.   Önnur   upplifun   sem   tengist   sögu   og  
menningu   styrkir   heildarupplifun   gesta.   Gestir   sækja   í   þematengda   upplifun   sem  
eykur   skilning   á   því   sem   í   svæði   býr.   Þemabundnar   ferðaleiðir   tengdar   vel   völdum  
áningar-   og   áfangastöðum,   hvort   sem   um   er   að   ræða   aksturleiðir,   hjóla-   og   eða  
gönguleiðir   eru   í   raun   límið   sem   tengir   einstök   jarðvætti   saman.   Vel   unnar   lykil  
þemaleiðir   um   jarðvanginn   auðvelda   yfirsýn   um   það   sem   í   svæðinu   býr   og   eru  
líklegar   til   að   lengja   dvöl.   

Lagt   er   til   að   lykil   þemaleiðir   verði   skilgreindar   sem   verði   til   þess   að   beina   gestum   frá  
því   að   bruna   í   gegnum   jarðvanginn   eftir   þjóðvegi   eitt   með   stundar   stoppi   á   örfáum  
áningarstöðum.   Þeir   fari   að   fylgja   þemaleiðunum   og   leggi   þannig   lykkju   á   leið   sína  
um   jarðvanginn.   Komi   í   jarðvanginn   sérstaklega   til   þess   að   upplifa   og   dvelja.   

Legu   þessara   lykil   leiða   verði   miðlað   á   vef   jarðvangsins   og   þar   komi   einnig   fram  
hvaða   vöru   og   þjónustu   boðið   er   upp   á   í   jarðvangnum,   sem   styrkir   þá   upplifun   sem  
er   í   boði.   Sumar   leiðir   geta   verið   auðfarnar   akstursleiðir,   aðrar   aksturs-   og   /   eða  
hjóla-   og   gönguleiðir,   þar   sem   þjónustu   og   leiðsagnar   er   þörf.   

Auk   þessara   lykilleiða   verða   ávallt   til   leiðir   sem   tilteknir   ferðaþjónustuaðila   bjóða  
sérstaklega   uppá   og   hafa   fyrir   sig.   Styrkurinn   fyrir   alla   aðila   verður   sá   að   farið   verður  
að   líta   á   jarðvanginn   sem   dvalarstað   í   einhvern   tíma,   þar   sem   hægt   er   að   fara   á   milli  
áfangastaða   og   dvelja   á   hverjum   og   einum   um   stund.   Lengd   ferðaleiðar   sé   skýrt   sett  
fram   svo   og   erfiðleikastig   göngu-   og   hjólaleiða.   Þar   er   einnig   auðvelt   aðgengi   að  
almennum   upplýsingum   og   niðurstöðum   vísindarannsókna   um   náttúru   og  
menningu   á   svæðinu.   
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Skilgreining   svokallaðra   karaktersvæða   innan   jarðvangs   þ.e.   uppskipting  
jarðvangsins   í   eins   konar   upplifunar,   þemu   eða   sögusvæði,   einfaldar   mótun  
þemabundinna   ferðaleiða.   Karaktersvæði   eru   einnig   góður   grunnur   í   svæðismörkun  
og   geta   auðveldað   fyrirtækjum   að   fá   yfirsýn   fyrir   þróun   á   vörum   og   þjónustu.    

Jarðvangurinn   hefur   góðan   efnivið   í   mótun   karaktersvæða   og   til   að   standa   fyrir  
mótun   lykil   ferðaleiða   með   samþættingu   jarðvætta   sbr.   upplýsingar   um   jarðvanginn  
í   umsókn   til   UNESCO   Global   Geopark,   áfangastaðaáætlun   o.fl.   efni   sem   fyrir   liggur.  
Einnig   er   mikilvægt   að   sækja   þekkingu   til   sveitarfélaganna,   lykil   stofnana   á   sviði  
menningar,   sögu,   minja   og   náttúrufræði,   safna   og   annarra   hagaðila   á   svæðinu   sem  
búa   yfir   sértækri   þekkingu   um   jarðvangssvæðið   á   sviði   jarðfræði,   menningar   og  
sögu.   Vinnu   sem   þessa   má   gjarnan   tengja   skipulagsvinnu   (svæðis-   og   aðalskipulags),  
en   það   er   þó   ekki   nauðsynlegt.   

Sennilega   má   segja   að   nú   þegar   hafi   verið   mótaðar   þemaleiðir   um   jarðvanginn.   Þær  
þarf   hins   vegar   að   draga   fram   enn   frekar,   tengja   við   jarðvætti,   áningar-   og  
áfangastaði   og   þjónustu.   Þegar   mótuð   hefur   verið   stefna   um   uppbyggingu  
þemaleiða,   verði   forgangsröðun   uppbyggingar   þeirra   og   jarðvætta   þeim   tengd,  
ákveðin.   

4.5   Jarðvangsfyrirtæki  
Öll   áherslan   er   á   að   fá   fyrirtæki   innan   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark   með   í   að   segja  
söguna   og   leggja   sitt   af   mörkum   til   að   styrkja   heildarmyndina   í   svæðismörkuninni,  
sem   aftur   leiðir   til   þess   að   gestir   finna   fjölbreyttari   afþreyingu   en   ella   á   svæðinu,  
skilja   samhengið   í   landslagi,   jarðfræði,   sögu   og   menningu,   vilja   dvelja   lengur   og  
koma   aftur.   Þannig   verði   lögð   styrkari   stoð   undir   byggðar-   og   atvinnuþróun   á  
svæðinu.   

Mikilvægt   er   því   fyrir   uppbyggingu   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark   að   litið   sé   á   öll  
fyrirtæki   innan   jarðvangsins   eiginleg   jarðvangsfyrirtæki.   Jarðvangurinn   líti   því   svo   á  
að   það   sé   hans   hlutverk   að   starfa   með   öllum   þeim   fyrirtækjum   sem   á   svæðinu   eru  
og   með   honum   vilja   starfa.   Lagt   er   til   að   þetta   verði   gert.   

Jarðvangurinn   hampar   hins   vegar   einvörðungu   þeim   fyrirtækjum   á   vef   sínum   og   í  
sínu   kynningarstarfi   sem   hafa   sýnt   fram   á   að   þau   séu   að   nýta   sérstöðu   svæðisins   í  
sínu   vöruframboði   eða   þjónustu.   Það   gera   þau   með   því   að   skrifa   undir  
samstarfssáttmála   við   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark   þar   sem   þau   sýna   fram   á   það  
hvernig   þau   vinna   að   því   að   styrkja   staðaranda   jarðvangsins.   

Með   undirskrift   sáttmálans   á   milli   fyrirtækja   og   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark   taka  
fyrirtækin   þannig   þátt   í   því   að   styrkja   stoðir   undir   byggðar-   og   atvinnuþróun   í  
jarðvangnum.   Jarðvangurinn   útbúi   efni   sem   nýtist   fyrirtækjum   við   þróun   vöru   og  
þjónustu   eins   og   þegar   er   komið   fram,   haldi   reglulega   námskeið   fyrir   fyrirtækin,   þar  
sem   leiðbeint   er   m.a.   um   notkun   á   svæðismarks   handbókinni.   
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4.6   Stjórnun   og   uppbygging   innviða  
Helstu   innviðir   innan   jarðvangsins   sem   tengjast   sérstöðu   hans   og   hlutverki,   eru  
jarðvættin   og   ferðaleiðir   sem   skilgreindar   verða   sem   helstu   lykil   ferðaleiðir   eða  
þemaleiðir   jarðvangsins.   Það   er   langtíma   verkefni   að   byggja   upp   þessa   innviði   og   því  
nauðsynlegt   að   skilgreina   vel   áfanga   í   uppbyggingu   þeirra,   byggt   á   mikilvægi   og  
forgangsröðun.   

Einnig   þarf   að   skýra   hvers   hlutverk   það   er   að   sjá   um   uppbyggingu   og   rekstur   á  
jarðvættum,   þar   sem   eignarhald   á   þeim   svæðum   þar   sem   jarðvættin   eru,   er   ólíkt   frá  
svæði   til   svæðis   o.fl.   

Því   er   lagt   til   að   staða   allra   jarðvætta   sé   skýrð   og   að   jarðvangurinn   fari   yfir   hvert   og  
eitt   jarðvætti   m.t.t.   tiltekinna   þátta   sem   skilgreina   þarf   nánar.   Það   sama   á   við   um  
stíga   og   annað   sem   þeim   tengjast.   Jarðvangurinn   flokkar   jarðvættin   nú   þegar   í  
áfangastaðaáætluninni   á   eftirfarandi   hátt:  

❖ Jarðvætti   sem   eru   vinsælir   og   fjölfarnir   áfangastaðir   ferðamanna   (18).  
❖ Jarðvætti   sem   eru   minna   aðgengileg   fyrir   ferðamenn   (11)  
❖ Önnur   jarðvætti   sem   eru   ekki   sérstaklega   aðgengileg   ferðamönnum   (29).   

Gagnlegt   er   að   kortleggja   eftirfarandi   forsendur   fyrir   svæði   við   og   í   kringum  
jarðvætti:   

❖ Eignarhald   á   landi   (jarðar)   og   tengiliður.  
❖ Hvaða   hlutverk   hefur   staðurinn   í   söguþræði   jarðvangsins   (sbr.   svæðismark)?  

Söguþráður   flokkaður   eftir   skilgreindum   þemum   og   staðurinn   flokkaður   eftir  

mikilvægi   m.t.t.   þess   að   styrkja   staðarandann.   

❖ Hefur   verið   mótuð   stefna   um   yfirbragð   staðarins   sem   er   í   samræmi   við  
stefnumótun   í   skipulagi   og   skiltastefnu?  

❖ Er   þörf   á   deiliskipulagi?   ef   já,   liggur   fyrir   deiliskipulag?  
❖ Staða   m.t.t.   verndunar   eða   friðlýsingar.   Er   jarðvættið   innan   friðlýsts   svæðis  

eða   hverfisvernd,   þá:  

➢ Hvaða   tegund?   

➢ Er   verndaráætlun   í   gildi?  

❖ Hvernig   er   ástand   staðarins?  

❖ Hvaða   aðstaða   er   á   staðnum?  

❖ Hvaða   aðstaða   þarf   að   vera   á   staðnum   miðað   við   aðsókn   og   hlutverk?   m.a.  

horft   til   upplýsingagjafar   og   merkinga.  

❖ Staða   uppbyggingar?   
❖ Hver   ætti   að   sjá   um   uppbyggingu   og   er   hann   samþykkur   því?  
❖ Er   til   uppbyggingaráætlun?  
❖ Forgangur   uppbyggingar,   m.t.t.   ferðaleiðar   og   annarra   atriða   eftir   atvikum   1,  

2,   3?  

❖ Hvernig   er   uppbygging   fjármögnuð?  
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❖ Er   landvarsla   á   staðnum,   þá   á   hvers   vegum?  

❖ Eru   öryggismál   í   lagi?  

❖ Hver   ber   ábyrgð   á   viðhaldi?  

Lagt   er   til   að   þessum   upplýsingum   verði   safnað   í   landupplýsingagrunn   jarðvangsins.    

Þegar   lykil   ferðaleið   og   eða   ferðleiðir   Kötlu   UNESCO   Global   Geoparks   hafa   verið  
skilgreindar,   þá   rýni   jarðvangurinn   leiðirnar   og   áningar-   og   áfangastaði   (jarðvætti   og  
aðra   staði)   sem   þeim   tengjast    og   skilgreini   hvað   þarf   til   að   ljúka   uppbyggingu   sbr.  
einnig   flokkun   hér   að   ofan   m.t.t.   mikilvægis   uppbyggingar.   

Ætla   má   að   þegar   fyrir   liggi   skýr   mynd   af   samspili   staða   og   ferðleiða,   þá   verði  
auðveldara   að   forgangsraða   uppbyggingu   verkefna,   því   að   forgangsröðunin   verður  
ekki   bara   á   forsendum   hvers   staðar   fyrir   sig   .   Einnig   verði   auðveldara   að   sækja   um   fé  
í   Framkvæmdasjóð   ferðamannastaða,   þar   sem   fyrir   liggur   skýrt   yfirlit   um   eignarhald  
og   forgangsröðun   innan   jarðvangsins   um   áherslur   og   forgangsröðun   í   uppbyggingu  
og   rökstuðningur   um   hvernig   notkun   á   svæðismarki   (vörumerki)   eins   og   Kötlu  
UNESCO   Global   Geopark   getur   verið   aflvaki   öflugrar   byggðaþróunar   og   aukið  
verðmæti   vöru   og   þjónustu.  
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4.7   Fræðsla   
Fræðsla   um   staðbundna   sérstöðu   jarðvangsins,   jarðsögu,   jarðminjar,   náttúrufar,  
minjar   og   menningarsögu   er   eitt   meginhlutverk   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark   skv.  
UNESCO   Global   Geoparks   verkefninu.   Jarðvangurinn   þarf   því   að   afla   og   halda   til  
haga   grunnupplýsingum   um   framangreint   og   vinna   úr   þeim   og   miðla   þannig   að   þær  
sýni   samhengi   og   heildarsýn,   sem   aðilar   innan   jarðvangsins   og   utan   skilja   og   geta  
nýtt   sér.   Það   er   því   hlutverk   jarðvangsins   að   útbúa   fræðsluefni   og   miðla   því   á   þann  
máta   að   vel   skiljist   og   nýtist   við   þá   þekkingaruppbyggingu   sem   jarðvangnum   er  
ætlað   að   styðja.   

Lykil   hagaðilar   sem   fræða   þarf   eru   íbúar,   skólar,   nemendur,   fyrirtæki,   landeigendur,  
starfsfólk   sveitarfélaganna   innan   jarðvangs   og   síðast   en   ekki   síst   gestir   jarðvangsins.   

Sýnin   er   sú   að   samfélagið   sé   meðvitað   um   sérstöðu   jarðvangsins,   hafi   gott   aðgengi  
að   upplýsingum,   námskeiðum   og   leiðsögn   í   gegnum   upplýsingaveitur   jarðvangsins  
og   geti   miðlað   upplýsingum   um   sérstöðuna.   Þeir   geti   tekið   þátt   í  
rannsóknarverkefnum   sem   sérstöðunni   tengjast   og   öðrum   uppákomum.   Íbúar   vinni  
einnig   að   verkefnum   sem   draga   úr   loftslagsáhrifum   og   stuðli   þannig   að   sjálfbærar  
samfélagi.   Þeir   hafi   einnig   yfirlit   um   það   hvernig   jarðvangurinn   vinnur   að  
heimsmarkmiðum   Sameinuðu   þjóðanna   og   þekki   þá   tengingu.   

Sýnin   er   einnig   sú   að   allir   grunnskólar   innan   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark   verði  
jarðvangsskólar.   Á   vegum   jarðvangsins   er   haldið   til   haga   námsefni   sem   sumpart  
verður   til   á   vegum   jarðvangsins   sjálfs   og   sumpart   í   starfi   skólanna.   Stungið   er   upp   á  
heimsóknum   á   tiltekna   staði   sem   gefa   nemendum   sýn   á   náttúru-   og   menningararf  
svæðisins,   óháð   sveitarfélagamörkum   og   jarðvangurinn   aðstoðar   við   að   setja  
rannsóknarverkefni   á   laggirnar.   Mögulegt   er   að   flétta   jarðvanginn   inn   í   kennslu   á  
fjölmargan   hátt.   Náttúruhamfarir   tengjast   Íslandssögunni,   í   stærðfræði   má   áætla  
stærð   náttúrufyrirbæra   og   breytingar   s.s.   á   framgangi   jökla,   raungreinakennsla  
tengist   beint   jarðfræði   og   náttúrufræða,   o.s.frv.   Í   höndunum   má   skapa   gripi   úr  
nærtækum   hráefnum.   Líta   má   á   jarðvanginn   sem   risastóra   útikennslustofu.   Kennari  
geti   sótt   efni,   leiðbeiningar   og   þjálfun   fyrir   kennara   til   jarðvangsins.   

Miðlun   svæðismarks   jarðvangsins   er   mikilvægur   hluti   fræðslu   hans   til   íbúa   og  
fyrirtækja   og   leiðbeining   um   notkun   svæðismarks   handbókar   (destination   brand  
book).   Með   því   styrkir   jarðvangurinn   og   styður   markvisst   við   uppbyggingu  
staðarvitundar   og   ímyndar   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark.   

Mikilvægt   er   einnig   að   prjóna   fjölbreytta   og   áhugaverða   fræðslu,   upplifun   og  
uppákomur   fyrir   hagaðila   á   öllum   aldri,   við   lykil   ferðaleið/leiðir   sem   skilgreindar  
verða.   

Fyrir   liggur   talsvert   af   góðu   fræðsluefni   hjá   jarðvangnum   og   er   hluti   þess   á   vef  
jarðvangsins   og   í   leiðbeiningabæklingum   um   tiltekna   staði.   Fjöldi   bæklinga   um  
einstakar   gönguleiðir   í   jarðvangnum   liggur   einnig   fyrir,   sem   og   kennsluefni   sem   m.a.  
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hefur   verið   nýtt   til   kennslu   í   valáfanga   í   Hvolsskóla.   

Finna   má   mörg   áhugaverð   fordæmi   um   tilhögun   fræðslu   í   jarðvöngum.   Þar   má   mjög  
gjarnan   finna   útikennslustofur   og   "rannsóknastofur"   af   einhverju   tagi   en   nú   þegar   er  
mjög   gott   dæmi   um   slíka   í   Rangárþingi   eystra   þar   sem   skólabörn   hafa   fylgst   með  
jöklahreyfingum   um   nokkra   tíð,   sbr.   jökulmælingar   nemenda   í   Hvolsskóla   í  
Sólheimajökli .   6

Mikil   gerjun   er   alþjóðlega   í   mótun   áhugaverðs   fræðsluefnis   í   jarðferðamennsku   (e.  
geotourism)   og   leiða   til   að   miðla   því,   hvort   sem   er   í   máli,   myndum,   með   sérstökum  
fræðsluverkefnum   eða   öðrum   uppákomum.   Jarðvangurinn   hefur   verið   að   byggja  
upp   reynslu   á   þessu   sviði   m.a.   með   þáttöku   í   samstarfi   UNESCO   Global   Geoparks   og  
með   þátttöku   í   sérstökum   verkefnum   sem   lúta   að   uppbyggingu   þekkingar   og   reynslu  
á   þessum   sviðum   og   mikilvægt   að   hann   haldi   því   áfram.   Þar   má   m.a.   nefna   þátttöku  
í   alþjóðlegu   verkefi   "Drifting   Apart"   (driftingapart.ccght.org),   sem   hafði   það   að  
markmiði   að   styðja   og   styrkja   skilning   á   jarðminjum   í   jarðvöngum,   finna   leiðir   til   að  
miðla   um   þær   upplýsingum   sem   geti   um   leið   stutt   við   vöruþróun   og   þjónustu   á  
jarðvangssvæðum   og   styrkt   þannig   efnahagslega   og   félagslega   velmegun   innan  
þeirra.   Í   því   verkefni   útbjó   Katla   UNESCO   Global   Geopark   leiðbeiningarefni   fyrir  
nemendur   og   kennara   um   Eldhraun   og   Drumbabót   og   hópur   frá   Shetlandseyjum  
útbjó   ramma   að    leiðbeiningu   um:  

❖ Að   hverju   þarf   að   huga   við    uppbyggingu   og   þróun   áningar-   og   áfangastaða   í  
kringum   jarðvætti   og   hvernig   megi   styðja   við   uppbyggingu   ferðaþjónustu  
almennt   innan   jarðvangs.   

❖ Að   hverju   þarf   að   huga   til   að   virkja   samfélagið   innan   jarðvangs   til   þátttöku   í  
uppbyggingarverkefnum.   

❖ Hvernig   haga   megi   og   byggja   upp   samvinnu   og   samstarf   við   samfélög   innan  
jarðvanga.  

❖ Hvernig   ferðaþjónustuaðilar   geta   prjónað   sérstöðu   jarðvangs   betur   inní  
vörur   sínar   og   þjónustu.    

North   West   Highlands   UNESCO   Global   Geopark   í   Skotlandi   útbjó   í   þessari  
þróunarvinnu   dæmi   um   rekstraráætlun   fyrir   jarðvang.   Þetta   er   meðal   annars  
efniviður   sem   nýtist   við   næstu   skref   í   uppbyggingu   jarðvangsins.   

Jarðvangurinn   tók   einnig   þátt   í   Erasmus+   verkefni   þar   sem   unnar   voru   leiðbeiningar  
með   dæmum   um   hvernig   hægt   væri   að   fræða   um   og   kenna   jarðfræði   á   áhugaverðan  
máta.   Þessi   efniviður   nýtist   bæði   fyrirtækjum   og   jarðvangnum   við   uppbyggingu  
leiðsagnar   og   kennsluefnis.    

Lagt   er   til   að   jarðvangurinn   marki   sér   fræðslustefnu   og   fræðsluáætlun   fyrir   helstu  
markhópa.   Þar   verði   greind   þörf   á   fræðslu   fyrir   hvern   markhóp   og   lagðar   línur   um  
hvernig   samstarfi   og   uppbygging   fræðslu   verði   háttað   til   framtíðar   á   uppbyggilegan  
og   áhugaverðan   hátt   og   í   samræmi   við   nýjustu   leiðir   í   þeim   efnum.   Ákveða   þarf  

6  Sjá   nánar   hér:    http://fjallasalir.is/verkefni/solheimajokull   
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hvernig   þetta   er   nákvæmlega   útfært   í   samstarfi   við   sveitarfélögin,   grunnskólana   og  
aðra   hagaðila.   Jarðvangurinn   taki   einnig   þátt   í   alþjóðlegu   samstarfi   og   tengslaneti  
UNESCO   Global   Geoparks   með   það   m.a.   að   markmiði   að   læra   af   góðum   fordæmum  
við   að   leita   leiða   til   að   efla   fræðslu   og   vöruþróun   á   sviði   jarðferðamennsku.   

Samhliða   uppbyggingu   þemabundinna   ferðaleiða   verði   skipulögð   og   byggð   upp  
fræðsla   í   kringum   þær.   

4.8   Aðkoma   að   rannsóknum  
Sýnin   er   sú   að   jarðvangurinn   greiði   götu   fyrir   akademískar   rannsóknir   á   sviði  
jarðvísinda   og   sögu   og   vísindastarfsemi   tengdri   jarðvangssvæðinu.    Jarðvangur  
hvetur   til   rannsókna   og   beinir   áherslu   að   rannsóknum   á   atriðum   sem   tengjast  
sjálfbærni   og   loftslagsmálum,   svo   og   einstökum   svæðum   eða   viðfangsefnum   sem  
jarðvangur   telur   sérstaka   þörf   á   að   auka   þekkingu   á   svæðinu   á.   Jarðvangur   tengir  
einnig   áhugasama   rannsóknaraðila   saman   og   miðlar   niðurstöðum   rannsókna   í  
héraði.   

Lagt   er   til   að   jarðvangurinn   setji   niður   áætlun   þar   sem   nánar   eru   lagðar   línur   um  
útfærslur   varðandi   aðkomu   að   rannsóknum.   
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4.9   Áætlun   um   samfélagstengsl  
Eitt   lykil   hlutverk   UNESCO   Global   Geoparks   er   að   stuðla   að   verndun   mikilvægra  
jarðminja,   náttúru   og   menningararfs   og   að   íbúar   jarðvanganna   tileinki   sér   ábyrgð   á  
framantöldu.   Íbúar   þurfa   því   að   þekkja   vel   til   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark.   

Sveitarfélög   innan   jarðvangs   gera   hann   að   framlínu   sinnar   kynningar   út   á   við   án   þess  
að   gestir   verði   varir   við   innbyrðis   mörk   sveitarfélaganna   sem   að   honum   standa.  
Jarðvangurinn,   undir   fullu   nafni   Katla   UNESCO   Global   Geopark,   verði   langmest  
áberandi   á   vefjum   sveitarfélaganna   og   mestallri   kynningu   sem   lýtur   að   náttúru-   og  
menningararfi   sé   vísað   yfir   á   vef   jarðvangsins.  

Sýnin   er   sú   að   samfélagið   heyri   oft   jarðvangsins   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark   getið  
í   almennum   fréttum   og   staðbundnum   miðlum   m.a.   samfélagsmiðlum   t.d.   um  
ævintýri   gesta,   nýjar   vörur   og   þjónustu,   áfanga   í   uppbyggingu   viðkomustaða,  
fyrirtæki   sem   bæst   hafa   í   hóp   “merkisfyrirtækja”   og   hvað   þau   gera   til   að   segja  
söguna.   Þannig   fá   þeir   tilfinningu   fyrir   framþróun   og   virkni   í   samfélaginu   og   góðri  
upplifun   gesta   af   heimsókn   í   jarðvanginn.   

Það   er   sameiginlegt   verkefni   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark   og   samfélagsins   alls,  
sveitarfélaganna,   íbúa,   atvinnurekenda,   skóla,   nemenda   o.fl.   að   byggja   upp  
þekkingarsamfélag   um   jarðvanginn   og   sjálfsmynd   íbúa   því   tengdu,   sbr.   áherslur   í  
sýn.   Því   þarf   að   virkja   alla   þessa   aðila   til   samstarfs.   

Lagt   er   til   að   jarðvangurinn   setji   upp   áætlun   um   það   í   samstarfi   við   lykil   hagaðila,  
hvernig   hann   ætlar   að   starfa   með   hagaðilum   innan   jarðvangssvæðisins,   byggja   upp  
þekkingu   og   miðla   upplýsingum   um   starf   hans   og   sérstöðu   svæðisins   (innri  
markaðssetning   á   jarðvangnum).   Horft   verði   m.a.   horft   til   þess   hvernig  
jarðvangurinn   geti   reglulega   leitt   fyrirtæki   innan   jarðvangsins   til   að   ræða   tækifæri   og  
einnig   til   þess   hvernig   sveitarfélögin   og   aðrir   hagaðila   geti   tekið   þátt   í   að   efla   vitund  
um   og   styðja   jarðvanginn.   Mikilvægt   er   t.d.   að   nýta   vel   vefi   sveitarfélaganna   og   aðrar  
leiðir   sem   nýttar   er   til   að   miðla   upplýsingum.   Þessa   áætlun   þarf   að   vinna   með   þeim  
aðilum   sem   sjá   um   miðlun   upplýsinga   í   hverju   sveitarfélagi.   Aðrir   mikilvægir  
samstarfsaðilar   eru   söfn,   upplýsingamiðstöðvar   og   gestastofur.   Fyrirliggjandi  
hagsmunaaðilagreining   nýtist   afar   vel   í   gerð   áætlunarinnar   um   samfélagstengsl.  
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4.10   Markaðsetning  
Eitt   lykil   hlutverk   UNESCO   Global   Geoparks   er   að   efla   innra   hagkerfi   viðkomandi  
svæða.   Í   samþykktum   Kötlu   jarðvangs   segir   einnig   að   tilgangur   félagsins   sé   að   efla  
samstarf   atvinnulífs,   sveitarfélaga,   ríkisvalds   og   stoðkerfis   með   öflugu   markaðsstarfi  
innanlands   sem   utan.   Tilgangur   stofnunar   jarðvangsins   sé   því   að   kynna   svæðið   til  
þess   að   bæta   búsetuskilyrði   með   því   að   afla   nýrra   atvinnutækifæra.   Þetta   er   gert  
með   því   að   útbúa   umgjörð   sem   hægt   er   að   kynna   útávið   og   búa   til   vörur   og   þjónustu  
byggða   á   sérstöðunni   sbr.   umfjöllun   hér   að   framan.   

Merki   jarðvangsins   og   nafn   þurfa   að   draga   fram   orðið   UNESCO,   það   geta   önnur  
svæði   og   sveitarfélög   í   grenndinni   ekki   gert.   Nafn   UNESCO   er   alþjóðlega   þekkt,   ekki  
síst   í   tengslum   við   heimsminjar,   og   gestir   treysta   því   að   undir   þess   merkjum   sé  
áhugaverða   og   ekta   upplifun   að   finna.  

Gestur   jarðvangsins   á   að   fá   skýr   skilaboð   um   það   af   hverju   Katla   UNESCO   Global  
Geopark   er   áhugavert   umfram   önnur   á   Íslandi.   Eins   og   áður   hefur   komið   fram   þá  
mótar   jarðvangurinn   þessi   skilaboð   á   grunni   sérstöðugreiningar   og   svæðismarks   og  
fléttar   þar   saman   upplýsingum   um   jarðminjar,   menningarminjar,   landslagsupplifun  
sem   að   hluta   til   myndgerast   í   jarðvættum   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark,   nýtingu  
nærtækra   gæða,   samstarf   íbúa   og   fleira   sem   til   samans   gefur   áhugaverðan   og  
trúverðugan   söguþráð.   Gesturinn   heyrir   enduróminn   af   þessum   söguþræði   á   vef  
jarðvangsins   og   í   kynningarefni   aðila   sem   starfa   á   svæðinu,   söfnum,  
upplýsingamiðstöðvum   og   gestastofum   og   sækir   þessvegna   sérstaklega   að   koma   og  
dvelja   í   jarðvangnum.  

Katla   UNESCO   Global   Geopark   þarf   því   að   kynna   og   markaðssetja   efni   á   vef   sínum,  
sem   uppfyllir   kröfur   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark   sem   dregin   eru   fram   í  
svæðismarkinu   og   handbókinni   um   svæðismarkið.   Þetta   auðveldar   söluaðilum   í  
jarðvangnum   að   koma   vörum   og   þjónustu   á   framfæri.   Þetta   leiðir   einnig   til   þess   að  
eftirspurn   myndast   eftir   mat,   þjónustu,   hlutum   og   hvers   kyns   upplifunum   sem  
endurspegla   sérstöðuna   á   einhvern   hátt.   Gestir   vilja   mat   og   muni   úr   héraði   og   njóta  
veru   á   þematengdum   ferðaleiðum.   Þessi   eftirspurn   glæðir   nýsköpunarstarf   bæði  
innan   fyrirtækja   og   hjá   þeim   sem   byrja   frá   grunni.  

Vefur   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark   þarf   að   gera   vel   grein   fyrir   þeirri   upplifun   sem  
er   í   boði.   Vefurinn   þarf   að   einfalda   gestum   yfirsýn   um   það   hvernig   hægt   er   að  
skipuleggja   dvöl   innan   jarðvangsins,   upplifa   og   dvelja.   Vefurinn   þarf   einnig   að   vera  
þannig   upp   settur   að   hann   henti   fyrir   leitarvélabestun   (search   engine   optimization  
eða   SEO)   og   tengjast   vel   við   samfélagsmiðla.   

Jarðvangnum   ætti   að   vera   sérstaklega   hampað   í   markaðasetningu   á   vegum  
Íslandsstofu,   Ferðamálastofu   og   Markaðstofu   Suðurlands,   þar   sem   um   einstaka   vöru  
er   að   ræða,   sem   jarðvangurinn   er.    Í   markaðssetningu   er   Katla   UNESCO   Global  
Geopark   kynnt   sérstaklega   sem   svæði   þar   sem   gestir   fá   tiltekna   mynd   af   náttúru-   og  
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menningarminjum   með   heimsókn   á   viðkomustaði,   með   sérhæfðri   leiðsögn   og  
áhugaverðum   tengingum   við   mat,   atburði,   vörur   o.fl.    Jarðvangurinn   þarf   einnig   að  
hafa   eigin   markaðssetningar-   og   miðlunaráætlun,   bæði   fyrir   kynningu   fyrir   íbúa   á  
svæðinu   og   fyrir   vænta   gesti.    

Marka   þarf   stefnu   um   tilhögun   markaðssetningar   á   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark,  
sem   svæðismarki   m.a.   í   tengslum   við   markaðssetningu   Íslandsstofu   og  
Ferðamálastofu   á   Íslandi   og   markaðsvinnu   Markaðsstofu   Suðurlands.   Þessi   aðilar  
ættu   að   draga   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark   fram   sem   einstakt   mark   í   sínu   starfi,  
eins   og   dæmi   eru   til   um   frá   nágrannalöndum   okkar.   Þannig   auðveldi   jarðvangurinn  
með   öflugum   vef,   svæðismarkinu   og   vöruframboði   sem   birtist   á   vef   Kötlu   UNESCO  
Global   Geopark,   markaðssetningu   á   einstöku   svæði   sem   fram   kemur   sem   heild,  
bæði   innan   lands   og   utan.   
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4.11   Skipulagsmál  
Katla   UNESCO   Global   Geopark   býr   yfir   yfirgripsmikilli   þekkingu   um   sérstöðu  
svæðisins   og   hefur   það   hlutverk   m.a.   að   tryggja   viðhald   vottunar   jarðvangsins.   Hann  
hefur   einnig   það   hlutverk   að   hvetja   til   uppbyggingar   ferðaleiða   og   annarrar   þjónustu  
sem   styrkt   geti   aðdráttarafl   jarðvangsins.   

Til   að   tryggja   vernd   og   viðhald   jarðvætta   og   sérstöðu   svæðisins   þarf   jarðvangurinn  
að   koma   að   gerð   skipulagsáætlana,   hvort   sem   um   er   að   ræða   svæðis-,   aðal-   og   eða  
deiliskipulagsgerð.   Það   er   markvissast   ef   það   er   gert   strax   á   frumstigi  
skipulagsvinnu.   Þannig   er   best   hægt   að   tryggja   að   hugmyndir   um   þróun   og  
uppbyggingu   falli   að   og   styrki   sérstöðuna.   Með   því   að   fá   upplýsingar   um   sérstöðuna  
og   möguleg   tækifæri   sem   felast   í   uppbyggingu   á   grunni   hennar,   þá   munu  
þróunaraðilar   einnig   geta   nýtt   sér   UNESCO   Global   Geopark   sér   í   hag   við   þróun  
sinnar   viðskiptahugmyndar   og   þannig   mögulega   aukið   ábata   sinn.   Þannig   er   einnig  
tryggt   að   tiltekin   athöfn   eða   framkvæmd   leiði   ekki   til   þess   að   jarðvangurinn   geti   ekki  
sinnt   starfi   sínu   og   að   UNESCO   vottunin   tapist   að   ósekju.   

Sveitarfélögin   gætu   einnig   séð   sér   hag   af   í   því   að   móta   lykil   ferðaleiðir   og   marka  
stefnu   um   áningar-   og   áfangastaði   í   áfangastaðaáætlun   með   gerð   svæðisskipulags,  
þar   sem   Katla   UNESCO   Global   Geopark   hefur   það   hlutverk   m.a.   að   miðla  
upplýsingum   um   sérstöðuna   og   móta   í   samstarfi   við   svæðisskipulagsnefnd   ný  
tækifæri   byggt   m.a.   á   greiningu   karaktersvæða.   
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5   Næstu   skref  
Nú   liggur   fyrir   sýn     um   hlutverk   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark,   sem   skýrir   um   leið  
væntingar   stjórnar   og   verkefniseigenda   til   jarðvangsins.   Fram   hefur   komið   að   mikið  
og   gott   starf   hefur   þegar   verið   unnið   og   segja   má   að   grettistaki   hafi   verið   lyft   í   því  
sambandi.   

Hér   að   framan   hafa   verið   skilgreind   lykil   verkefni   sem   miða   að   því   að   styrkja   sýnina  
og   auka   sýnileg   not   og   ábata   sveitarfélaganna,   íbúa   og   atvinnulífs   af   Kötlu   UNESCO  
Global   Geopark.   

Mikilvæg   næstu   skref   eru   að   skilgreina   þessi   verkefni   nánar   og   mögulega  
áfangaskiptingu   við   framfylgd   þeirra.   Samhliða   skilgreiningu   verkefna   er   mikilvægt  
að   stjórn   forgangsraði   lykilverkefnum   m.t.t.   mikilvægis,   sýnileika,   kostnaðar   og  
mögulegs   ábata.   Þannig   hafi   stjórn   og   starfsfólk   jarðvangsins   og   verkefniseigendur  
sameiginlega   sýn   um   áherslur   í   uppbyggingu   og   hversu   hratt   hægt   verður   hægt   að  
ganga   í   þau   lykil   verkefni   sem   framundan   eru.   Byggt   á   forgangsröðun   er   þá   einnig  
ljóst   um   hvaða   svæði   ætti   að   sækja   um   styrk   til   uppbyggingar   á   úr   Framkvæmdasjóði  
ferðamannastaða   og   hvers   hlutverk   það   er   að   sækja   um   fé   úr   sjóðnum,   sbr.  
upplýsingar   sem   munu   liggja   fyrir   þegar   nánari   upplýsinga   hefur   verið   aflað   um  
stöðu   jarðvætta   og   lykil   leiða   til   uppbyggingar.   

Hægt   er   að   leiða   líkur   að   því   að   það   að   auka   sýnileika   Kötlu   UNESCO   Global  
Geoparks,   sé   eitt   mikilvægasta   verkefnið   á   þessum   tímamótum.   Í   því   skiptir   mestu  
að   nýta   merki   UNESCO   markvissar   og   styrkja   svæðismark   jarðvangsins.   Samhliða   sé  
hlutverk   sveitarfélaganna,   Markaðsstofu   Suðurlands,   Ferðamálastofu   og  
Íslandsstofu   skýrt,   varðandi   umboð   og   ábyrgð   á   því   að   taka   þátt   í   að   kynna   UNESCO  
Global   Geopark   brandið.   Ætla   mætti   að   þessum   aðilum   þætti   fengur   af   því   að   fá  
aðgengi   að   og   geta   kynnt   Kötlu   UNESCO   Global   Geopark,   sem   spennandi   vöru   á  
íslenskum   ferðaþjónustumarkaði.   Þannig   geti   jarðvangurinn   orðið   sá   öflugi   hagræni  
drifkraftur   sem   honum   er   ætlað   að   vera   um   leið   og   hann   styður   við   sjálfbæra   þróun   í  
samfélaginu.   
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