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Starfsemi

• Stofnaður 2008

• Einn sá stærsti í Evrópu

• 14% af landinu.

• Einstakur – UNESCO

• 34/100 starfsmenn

• 4 rekstrarsvæði

• 8 heilsársstöðvar/skrifstofur

• 5 gestastofur

• 12 landvörslustöðvar (2 á 
láglendi).



Snæfell – landvörslustöð á hálendi (júlí - september)



Snæfellsstofa – Gestastofa, skrifstofa og landvörslustöð

BREEAM vottuð – 2010.



4 svæði; norður-, austur-, suður- og vestursvæði

8 heilsársstöðvar; Mývatn, Ásbyrgi, Fellabær, 
Skriðuklaustur, Höfn, Skaftafell, Kirkjubæjarklaustur og 
Garðabær

5 gestastofur; Gljúfrastofa í Ásbyrgi, Snæfellsstofa á 
Skriðuklaustri, Gamlabúð á Höfn, Skaftafellsstofa og 
Skaftárstofa á Kirkjubæjarklaustri

12 landvörslustöðvar (2 á láglendi); Askja/Dreki, 
Herðubreiðarlindir, Vesturdalur, Kverkfjöll, Hvannalindir, 
Snæfell, (Lónsöræfi), Breiðamerkursandur, Eldgjá, 
Lakagígar, Hrauneyjar og Nýidalur.

Svæði í umsjón VJÞ; Hengifoss, Fjaðrárgljúfur, 
Dverghamrar, Lónsöræfi (UST).



Upphafið 
• Sjálfbærni er eitt af leiðarljósum VJÞ

• 2011 Umhverfisúttekt

• Þjóðgarðurinn skráður til leiks í Græn skref 2014 – (ætluðum
sko að sigra þetta).

• Ýmislegt sem kom í veg fyrir að árangur náðist þá og alltaf dróst
þetta.

• Náðum ekki flugi fyrr en 2019 þegar fyrsta skrefið var formlega
staðfest.

• Skrifstofur og gestastofur þjóðgarðsins taka þátt í grænum
skrefum alls 5 + 3 = 8 starfsstöðvar



Innleiðing grænna 
skrefa



Grænu skrefin
• Ábyrgðaraðili / Yfirumsjón

• Grænu maurarnir –
ábyrgð/yfirsýn tengill á 
starfsstöðvum

• Tengsl við grænt bókhald, 
Vakann, hjólavottun, loftslags-, 
umhverfis-, samgöngu- og 
mannauðsstefnu.

• Verkblað fyrir grænu skrefin -
settum okkur markmið.

• Reglulegir innanhús símafundir; 
reynslu miðlað, samræming, 
útfærslur, lausnir og vandamál



Áskoranir/Tækifæri

• Flöskuhálsinn – innleiðing á því sem tengist miðlægt/stjórnun, 
tímaleysi, of mörg verkefni og fáir starfsmenn

• Ferlið almennt gengið vel, áhugavert – “þóttumst vera mjög góð
– en svo var margt sem mátti bæta og laga!

• GS miðað að höfuðborgarsvæðinu og stærri/fjölmennari
fyrirtækjum (t.d.nagladekk, samgöngur, innkaup) .

• Gátlistarnir nýtast við uppbyggingu þjóðgarðsins, nýframkvæmdir
sbr. nýjar gestastofur, þjónustuhús og starfsmannahús.

• Ólík flokkunarkerfi/sorphirða - VJÞ er í 8 sveitarfélögum (Norðurþing, 

Þingeyjasv. Skútustaðahr., Múlaþing(Fljótsdalshérað), Fljótsdalshreppur, Sveitaf. 
Hornafjörður, Skaftárhreppur og Ásahreppur).



Áskoranir/Tækifæri
• Sumum þótti flókið að eiga við leigusala aðrir höfðu mjög jákvæða leigusala

• Húsnæði oft ekki “hannað” til að verða við kröfum GS (Vatn, Sorp, mælingar, hjól og fl)

• Þjálfun starfsmanna – á stærri starfsstöðvum flóknara að ná til þeirra –
viðhorf stundum vandamál! Á öðrum starfsstöðvum voru starfsmenn æstir í 
að klára skrefin og miklir umhverfissinnar.

• Tæting á pappír, notuð sem stoðefni í moltugerð

• Lækkun rekstrarkostnaðar – vísbendingar í grænu bókhaldi

• Starfsfólk yfirfærir þekkinguna heim

• Í innleiðingunni spyr maður stanslaust spurninga og þjónustuaðilar og birgjar
fara að hugsa líka – jafnvel hrópa: “við fundum lausn fyrir ykkur!”

• Við viljum vera til fyrirmyndar í umhverfismálum og sjálfbærni – þetta hefur
fært okkur nær því að vera raunverulegar fyrirmyndir sem heild.



Góð ráð

Já



Góð ráð

• Stofnið vinnuhóp, “Græna maura”, þvert á deildir, hæðir, svæði, 
starfsemi (það sem passar ykkur).

• Viðhorf – jákvæðni - eitt skref í einu – þetta tekur smá tíma ☺

• Eitt sameiginlegt skjal – snarpir reglulegir fundir.

• Búta verkefni niður

• VERÐLAUN 

• Byrja strax að mjaka áfram miðlægu/stjórnunar verkefnum; 
grænu bókhaldi, innkaupagreiningu, umhverfisstefnu, 
samgöngusamningum og fl.

• Haldið yfirmönnum upplýstum varðandi verkefni og markmið
sem tengjast stefnubreytingum og/eða kostnaði.



Höfum gaman
Ásbyrgi/Gljúfrastofa

Mývatn

Fellabær

Snæfellsstofa

Skaftafell



Við kláruðum 2. skrefið í vor, erum langt komin með það þriðja og byrjuð að vinna í 4. skrefinu

Holuhraun 2014-2015 



TAKK


