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Heimildir og gögn sem stuðst er við:

Friðlýsingaskilmálar og 
verndargildi hvers 

friðlýst svæðis
Landvarðaskýrslur Ástandsskýrsla

Umhverfisstofnunar

Skýrslur 
náttúruverndanefnda 

sveitarfélaganna til 
Umhverfisstofnunar

Eftirlitsferðir landvarða 
og sérfræðinga 

Umhverfisstofnunar.

Rannsóknir og vöktun á 
verndargildi svæða 

(Umhverfisstofnun er 
með yfirsýn yfir slíkar 

rannsóknir)

Yfirlit yfir framkvæmdir 
á vegum 

Umhverfisstofnunar

Verndaráætlanir fyrir 
friðlýst svæði unnar af 
Umhverfisstofnun með 

aðkomu hagsmunaaðila

Faglegt mat sérfræðinga

SVÓT greining er framkvæmd:
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Við gerð SVÓT greiningar er stuðst við IUCN flokkun hvers svæðis, 
friðlýsingarskilmála og verndargildi auk þess sem eftirfarandi þætti eru

skoðaðir:
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ALMENNT UM SVÆÐI UMSJÓN LANDVARSLA STARFSEMI INNVIÐIR

Rannsökn Jarðvegseyðingu. og ágengar tegundir plantna, Háskóli
islands.

SVOT

Annaö ástands

Niiverandi íandnotkun

rv. ' -
NÁTTÚRA/ÁSTAND - ... .....

GESTIR GOGN EFTIRLIT
~J."2nr

Rannsóknir - heimíldir

STYRKLEIKAR
Jarðfræði svæðisins er merkileg á heimsvisu en þar eru 
eidstöðvar af ýmsum gerð-
um ásamt gömlum og nýjum hraunum. Mikíð er af minjum um 
iííshæíti fólks á
fyrri tímum. Svæðið er mikiívægt útivistarsvæði. Geysileg
r _• n j.._: _ ..

Svæðið flokkast á rauðan lista Umhverfisstofnunar. Gífurlegur fjöldi íerðamanna fer um svæði á hverju án og er 
brýn nauðsyn að grípa til aðgerða vegna álagsskemmda af völdum aukinnar umferðar og landnotkunar af ýmsu 
tagi.
I oiAaronrli h a rf fa ra  í niörnsocln v/onnp átrn öm n n c

Útivist (rútuferðir. göngu og hestaferðir), landbúnaður, veiði, kvikmyndataka.
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ALMENNT UM SVÆÐI UMSJÓN LANDVARSLA STARFSEMI INNVIÐIR NATTURA/ASTAND

Vöktun

Framandí ágengar 
íegundir

| Válistategundir

;
Sérfri öun íegunda

Alþjóöasamnmgar

S O.R landsig’ris mælmgar, jarðskjálftavöktun Veðurstofa fvlgist með Kleifarvatní.

Lúpína fannst viðar norðanmegin fólkvangins Sjálfboðaliðar UmhverTisstofnunar í samstarfi við SJÁ 
skipuleggja verkefni til að stöðva dreifmgu lúpínu á svæöinu.

GESTIR GÖGN EFTIRLIT

Naðurtunga er talin í nokkurri hættu (LR) skv. válista NÍ, talsvert útbreidd við hveri norðan Trölladvngju.

Tegundir á válista eru grágæs sem verpur sunnan Kleifarvatns,
hrafn, rjúpa og svartbakur. Mikið fuglalrf er í Krýsuvíkurbergi. einkum svartfugl og rita

Sjálfboðaliðar Umhverfisstofnunar hafa unnið á svæðinum í samstarfi við CVA (Conservation Volunteers 
Alliance)
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