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Hnattrænir UNESCO 
jarðvangar

eru samfelld landfræðileg svæði, þar sem minjum og landslagi sem eru 
jarðfræðilega mikilvæg á heimsvísu og er stýrt eftir heildrænni stefnu 

um verndun, fræðslu og sjálfbæra þróun. Í hnattrænum UNESCO 
jarðvangi eru jarðminjar (e. geological heritage) nýttar ásamt öðrum 

náttúru- og menningarminjum svæðisins til að vekja athygli og skilning 
á þeim brýnu úrlausnarefnum sem blasa við samfélagi okkar: sjálfbærri 
nýtingu auðlinda, samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda og hvernig 

draga má úr áhrifum náttúruhamfara. Með því að vekja athygli á 
mikilvægum jarðminjum í sögulegu og samfélagslegu samhengi efla 

hnattrænu UNESCO jarðvangarnir stolt og staðarvitund íbúa og styrkja 
þannig samband þeirra við svæðið. Jarðferðamennska (e. 

geotourism), leiðir til nýsköpunar í atvinnurekstri með nýjum störfum og 
hágæða þjálfun og skapar ný tækifæri til tekjuöflunar á sama tíma og 

jarðfræðilegar auðlindir svæðisins eru verndaðar. 
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UNESCO
jarðvangar

Menningarmálastofnun
Sameinuðu 

þjóðanna
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Byggt á grasrótinni
Hnattrænu UNESCO jarðvangarnir veita heimafólki hvatningu og 

tækifæri til að efla samstarf sín á milli um það sameiginlega markmið 
að kynna og koma á framfæri þýðingarmiklum jarðfræðilegum 
ferlum, jarðmyndunum, jarðsögunni, sögulegum atburðum sem 

tengjast jarðfræði og/eða einstakri fegurð jarðminja.
Hnattrænu UNESCO jarðvangarnir byggjast á góðum tengslum og 
samstarfi við alla hagsmunaaðila og yfirvöld á staðnum og í héraði, 
þ.e. landeigendur, félagasamtök, ferðaþjónustuna, frumbyggja (þar 

sem það á við) og svæðisbundnar stofnanir. 
Þetta grasrótarstarf eða ferli kallar á afdráttarlausar skuldbindingar til 
langs tíma af hálfu viðkomandi sveitarfélaga gagnvart verkefninu og 
öfluga samvinnu almennings og stjórnvalda um stefnu sem uppfyllir 
markmið heimamanna á sama tíma og hún tryggir gott aðgengi og 

fræðslu um jarðminjarnar og verndar þær. 

Snýst hnattrænn UNESCO jarðvangur 
eingöngu um jarðfræði?
Nei! Þó að hnattræni UNESCO jarðvangurinn verði að sýna og 
kynna alþjóðlega mikilvægar jarðminjar er markmiðið fyrst og fremst 
að rannsaka, þróa og halda á lofti tengslum milli jarðminjanna 
og annarra þátta eins og náttúruminja og menningarlegri arfleifð 
svæðisins.
Þetta snýst um að tengja öll svið mannlegs samfélags aftur Jörðinni 
sem er heimili okkar allra, og fagna því hvernig Jörðin hefur á 
4600 milljón ára sögu sinni mótað alla þætti lífs okkar og samfélög 
manna.

Er einhver lagaleg staða tengd nafninu 
hnattrænn UNESCO jarðvangur?
Nei, skráning svæðis sem „Hnattræns UNESCO jarðvangs“ breytir 
ekki lagalegri stöðu viðkomandi svæðis, en þó er skylt að vernda 
skilgreindar og afmarkaðar jarðminjar innan jarðvangsins í samræmi 
við lög og reglur í viðkomandi ríki. Heitið „Hnattrænn UNESCO 
jarðvangur“ felur ekki í sér neinar takmarkanir á atvinnustarfsemi 
innan jarðvangsins meðan starfsemin er í samræmi við laga- og 
skipulagsákvæði hvers svæðis og/eða lands fyrir sig.
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Verður hnattrænn UNESCO jarðvangur alltaf hnattrænn UNESCO 
jarðvangur?
Nei, hnattrænn UNESCO jarðvangur heldur stöðu sinni aðeins í fjögur ár en að þeim tíma liðnum 
er starfsemi jarðvangsins og eiginleikar hans teknir til vandlegs endurmats. Í endurmatsferlinu þarf 
af hálfu jarðvangsins að leggja fram svokallaða framvinduskýrslu auk þess sem tveir skoðunarmenn 
fara í vettvangsrannsókn til að endurmeta stöðu og gæði hnattræna UNESCO jarðvangsins. Ef 
skýrsla vettvangsrannsóknar staðfestir að jarðvangurinn uppfylli viðmiðin, er svæðið áfram hnattrænn 
UNESCO jarðvangur í fjögur ár til viðbótar (fær „grænt spjald“). Ef svæðið uppfyllir ekki lengur 
viðmiðin, er stjórnendum jarðvangsins kynnt til hvaða aðgerða þurfi að grípa innan tveggja ára („gult 
spjald“). Takist ekki að uppfylla viðmiðin innan tveggja ára eftir að hafa fengið „gula spjaldið“, mun 
svæðið missa stöðu sína sem hnattrænn UNESCO jarðvangur („rautt spjald“).

Hnattrænir UNESCO jarðvangar, verndarsvæði lífhvolfa og 
heimsminjar: Ein samfelld heild
Hnattrænir UNESCO jarðvangar mynda ásamt hinum tveimur UNESCO útnefningunum –
verndarsvæðum lífhvolfa (e. Biosphere Reserves) og heimsminjum (e. World Heritage) – eina 
samfellda heild. Þar er okkar sameiginlegu arfleifð haldið á lofti og á sama tíma reynt að 
varðveita menningarlega, líffræðilega og jarðfræðilega fjölbreytni heimsins og stuðla að sjálfbærri 
efnahagsþróun.

Á verndarsvæðum lífhvolfa er lögð áhersla á samhæfða umsjón með líffræðilegum og 
menningarlegum fjölbreytileika en á heimsminjasvæðum er áherslan á verndun alþjóðlegra einstakra 
náttúru- og menningarminja. Hnattrænir UNESCO jarðvangar eru á hinn bóginn alþjóðlega 
viðurkennd svæði þar sem leitast er við að vernda jarðbreytileika (e. geodiversity) í virku samstarfi við 
heimamenn. Ef sú staða kemur upp að heimsminjar og/eða verndarsvæði lífhvolfa eru á svæði sem 
sótt er um að verði viðurkennt sem hnattrænn UNESCO jarðvangur, þarf að sýna fram á það með 
skýrum og afdráttarlausum hætti á hvaða hátt útnefningin muni auka virði svæðisins umfram hinar 
útnefningarnar.
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Alþjóðlega mikilvægar jarðminjar
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Sýnileiki

Tengslanet
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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. 

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. 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.
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Tengslanet hnattrænna jarðvanga

Öllum hnattrænum UNESCO jarðvöngum er skylt að eiga aðild að tengslaneti hnattrænna 
jarðvanga (e. Global Geopark Network, GGN). GGN er lögaðili sem innheimtir árgjald en 
er ekki rekinn í hagnaðarskyni. GGN var stofnað árið 2004 og er kraftmikill tengslahópur 

þar sem menn skuldabinda sig til að vinna saman, skiptast á upplýsingum um góðan árangur 
í starfinu og taka þátt í sameiginlegum verkefnum til að bæta starfsemi hnattrænna UNESCO 

jarðvanga. Þó að GGN komi aðeins saman annað hvert ár, gegnir netið veigamiklu 
hlutverki meðal annarra svæðisbundna tengslaneta, eins og tengslaneti evrópskra jarðvanga 

(e. European Geoparks Network) sem kemur saman tvisvar á ári til að þróa og efla 
sameiginlega starfsemi.
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Fjölþjóðlegir 
hnattrænir UNESCO jarðvangar

Oft afmarkast jarðminjar af árfarvegum, fjallgörðum, sjó eða eyðimörkum, óháð þeim 
landamærum sem mannfólkið hefur teiknað upp. Hnattrænir UNESCO jarðvangar fylgja að 

sama skapi ekki alltaf manngerðum landamærum og það er því óumflýjanlegt að sumir þeirra 
teygi sig þvert á landamæri ríkja og tengi þannig saman fólk af ólíku þjóðerni og ýti undir 
náin tengsl svæðanna með fjölþjóðlegri samvinnu. Það er í gegnum þessa sterku samvinnu 

sem fjölþjóðlegir hnattrænir UNESCO jarðvangar styrkja tengsl milli landa og leggja þannig 
sitt af mörkum í uppbyggingu friðsamlegra samskipta. Árið 2008 var Marble Arch Caves, 

hnattræni UNESCO jarðvangurinn á Norður-Írlandi, stækkaður inn yfir landamærin til Írlands 
og þar með varð til fyrsti fjölþjóðlegi hnattræni jarðvangurinn. Hann er staðsettur þar sem 

áður var átakasvæði og því er nú litið á þennan hnattræna UNESCO jarðvang sem fyrirmynd 
til að koma á friði og sátt samfélaga. UNESCO styður heilshugar við tilurð fjölþjóðlegra 

UNESCO hnattrænna jarðvanga – sérstaklega í þeim heimshlutum þar sem engir eru fyrir.

– Marble Arch Caves UNESCO Global Geopark, Írland & Bretland (Norður-Írland)
– Novohrad – Nógrád UNESCO Global Geopark, Ungverjaland & Slóvakía
– Muskau Arch UNESCO Global Geopark, Þýskaland & Pólland
– Karawanken / Karavanke UNESCO Global Geopark, Austurríki & Slóvenía
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Náttúruauðlindir
Frá því í árdaga hafa náttúruauðlindir í yfirborði jarðar verið undirstaða félagslegrar og efnahagslegrar 
þróunar mannkyns. Þessar auðlindir eru steinefni, kolvetni, sjaldgæf frumefni, jarðvarmaorka, loft og vatn, 
og sjálfbær nýting þeirra skiptir sköpum fyrir áframhaldandi velferð samfélagsins. Sérhvert frumefni sem 
finna má á Jörðu á sér uppruna í jarðfræði eða jarðfræðilegum ferlum, það er óendurnýjanlegt og nýting 
þess þarf að vera skynsamleg. Hnattrænir UNESCO jarðvangar upplýsa almenning um sjálfbæra nýtingu 
og þörf fyrir náttúruauðlindir, hvort sem efnin eru unnin úr námum eða beisluð úr nánasta umhverfi, um leið 
og þeir stuðla að virðingu fyrir umhverfinu og heildarásýnd landslags.

Jarðvá
Í mörgum hnattrænum UNESCO jarðvöngum er vakin athygli á jarðvá (e. geological hazards) meðal 
annars vegna eldgosa, jarðskjálfta og flóðbylgna og víða er heimamönnum veitt aðstoð við að undirbúa 
viðbragðsáætlanir. Með fræðsluefni ætluðu heimamönnum sem og gestum miðla margir hnattrænir 
UNESCO jarðvangar upplýsingum um orsakir jarðvár og leiðir til að draga úr áhrifum þeirra t.d. með 
varúðarráðstöfunum. Þessi viðleitni styrkir viðbragðsgetuna og gerir sveitarfélögum og nærsamfélaginu kleift 
að bregðast rétt við mögulegri jarðvá á grunni þekkingar og hæfni. 

Loftslagsbreytingar
Í hnattrænum UNESCO jarðvöngum er víða að finna ummerki um loftslagsbreytingar fyrri tíma. Þeir eru því 
uppspretta þekkingar um núverandi breytingar um leið og þar er reynt að nýta bestu aðferðir til að beisla 
endurnýjanlega orku og bjóða upp á framúrskarandi „græna ferðamennsku“. Á meðan sumir hnattrænir 
UNESCO jarðvangar hvetja til græns hagkerfis á svæðinu með nýsköpunarverkefnum, eru aðrir sem eins 
konar útisafn eða kennslustofa um áhrif loftslagsbreytinga og nýta aðstæður til að sýna gestum hvaða 
möguleg áhrif breytingarnar geta haft á umhverfi okkar. Samfélagslegt fræðsluefni af þessu tagi og verkefni 
tengd því er mikilvægur þáttur í vitundarvakningu um yfirvofandi hættu sem loftslagsbreytingar geta haft í 
för með sér á svæðinu og fræðir nærsamfélagið um leiðir til að draga úr og/eða aðlagast hugsanlegum 
áhrifum þeirra.

Menntun
Ein af forsendum hnattrænna UNESCO jarðvanga er að þeir þrói og miðli fræðsluefni til allra aldurshópa 
til að auka þekkingu á jarðminjum og tengslum þeirra við aðrar náttúru- og menningarminjar og hinn 
óáþreifanlega menningararf (e. Intangible Cultural Heritage, ICH). Hnattrænir UNESCO jarðvangar bjóða 
víða upp á fræðsluefni fyrir skóla eða sérsniðin verkefni fyrir börn t.d. með „Krakka-Klúbbum“ eða sérstökum 
„Steingervingadögum“. Jarðvangarnir bjóða einnig upp á formlega og óformlega fræðslu fyrir fullorðna 
og eldri borgara, auk þess sem víða eru sérstök námskeið fyrir heimamenn sem geta þá í kjölfarið kennt 
öðrum.

Vísindi
Hnattrænir UNESCO jarðvangar eru sérstök svæði þar sem jarðminjar eða jarðbreytileiki hefur alþjóðlega 
mikilvægt gildi. Það er því hvatt til þess að þeir vinni með menntastofnunum og taki virkan þátt í 
rannsóknum, bæði á sviði jarðvísinda og í öðrum fræðigreinum, til að auka á þekkingu okkar á Jörðinni, 
myndun hennar og mótun. Hnattrænn UNESCO jarðvangur er ekki safn, hann er virk rannsóknarstofa 
þar sem gestir geta tekið þátt í vísindalegum rannsóknum sem spanna allt frá háskólastigi til hins almenna 
forvitna gests. Í hnattrænum UNESCO jarðvangi verður að gæta þess sérstaklega að gera almenning ekki 
afhuga vísindum og forðast að nota torráðið fræðimál á kynningarskiltum, bæklingum, kortum og bókum 
sem eiga að ná til almennra lesenda.
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Menning
Kjörorð hnattrænna UNESCO jarðvanga er: Virðum jarðminjar, styrkjum sjálfbær samfélög. Hnattrænir 
UNESCO jarðvangar snúast í grundvallaratriðum um fólk og það að kanna og sýna tengingarnar milli 
samfélaga okkar og Jarðarinnar. Jörðin hefur mótað okkur mennina: Hún hefur lagt grunn að því hvernig 
við stundum landbúnað, hvaða efni við notum til að byggja húsin okkar og jafnvel mótað goðsagnirnar, 
þjóðhætti okkar og hefðir. Til að halda þessum tengslum á lofti taka hnattrænir UNESCO jarðvangar þátt 
í verkefnum af margvíslegum toga. Víða er þar mikið samstarf við listamenn, því það hefur sannað sig að 
samvinna lista og vísinda leiðir oft af sér óvæntar og spennandi niðurstöður.

Konur
Hnattrænir UNESCO jarðvangar leggja mikla áherslu á valdeflingu kvenna, hvort heldur er með sérstöku 
átaki í menntun eða með því að koma á fót samvinnufélögum. Hnattrænir UNESCO jarðvangar eru kjörinn 
vettvangur til að þróa og efla staðbundna framleiðslu og handverk. Í sumum þeirra hafa samvinnufélög veitt 
konum í fyrsta sinn tækifæri til að afla sér tekna í heimabyggð og á eigin forsendum.

Sjálfbær þróun
Jafnvel þótt svæði bjóði upp á framúrskarandi og heimsþekktar jarðminjar, sem eru einstakar á heimsvísu, 
getur það ekki orðið hnattrænn UNESCO jarðvangur án þess að hafa einnig áætlun um sjálfbæra þróun 
sem mætir þörfum fólksins sem þar býr. Hér er t.d. átt við sjálfbæra og græna ferðamennsku, gerð göngu- 
eða hjólastíga, þjálfun heimamanna til að sinna leiðsögn innan svæðisins og hvatningu til starfsfólks í 
ferða- og gistiþjónustu til að fylgja alþjóðlegum stöðlum í umhverfismálum og bestu starfsvenjum. En það 
getur einnig einfaldlega falið í sér samstarf á forsendum heimamanna um leið og þess er gætt að styrkja 
sjálfsmynd þeirra og virða lífshætti þeirra og hefðir. Ef hnattrænn UNESCO jarðvangur nýtur ekki stuðnings 
heimamanna mun hann ekki ná árangri. Það að vera hnattrænn UNESCO jarðvangur felur ekki í sér neinar 
takmarkanir á atvinnustarfsemi innan jarðvangsins svo framarlega sem hún brýtur ekki í bága við lög og 
reglur svæðisins.
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Staðarþekking 
Hnattrænir UNESCO jarðvangar vinna markvisst með heimamönnum og frumbyggjum við að varðveita 
og halda á lofti menningu þeirra. Með því að vera hluti af samfélaginu á staðnum viðurkenna hnattrænir 
UNESCO jarðvangar mikilvægi menningar heimamanna og tengsla hennar við landið sjálft. Eitt af 
viðmiðum jarðvanganna er einmitt að sjá til þess að staðarþekking heimamanna og frumbyggja, verklag 
þeirra og stjórnunaraðferðir, auk vísinda, nýtist við skipulagningu og stjórnun svæðisins.

Jarðminjavernd
Í hnattrænum UNESCO jarðvöngum er lögð áhersla á sjálfbærni, þar er borin virðing fyrir arfleifð Móður 
Jarðar og þörfin fyrir verndun hennar viðurkennd. Auðkennd jarðvætti (e. geological sites) innan hnattrænna 
UNESCO jarðvanga njóta verndar í lögum viðkomandi lands en stjórn jarðvangsins er, í samvinnu við 
þar til bærar stofnanir og stjórnvöld, ábyrg fyrir nauðsynlegri vöktun og viðhaldi jarðvættanna. Viðeigandi 
aðgerðir til verndunar hvers svæðis fyrir sig skulu tilgreindar í stjórnunaráætlun jarðvangsins. Stjórnir 
hnattrænna UNESCO jarðvanga taka ekki beinan þátt í sölu jarðfræðiminja eins og steingervinga, steinda, 
slípaðra steina og skrautsteina, en slíkan varning má oft finna í svokölluðum „steina- eða minjagripabúðum“ 
innan svæðisins og eru margir jarðvangar andvígir öllum ósjálfbærum viðskiptum með jarðminjar. Þetta á 
þó ekki við um jarðefni til iðnaðar- og heimilisnota sem unnin eru með námuvinnslu, eru undir eftirliti og 
uppfylla innlendar og alþjóðlegar kröfur. 

Stjórn jarðvangs má, við vissar aðstæður og þar sem það er réttlætanlegt, heimila sjálfbæra söfnun 
jarðfræðisýna til nota í kennslu og/eða vísindastörfum en sýnin verða þó að koma frá náttúrulega 
endurnýjanlegum svæðum innan hnattræna UNESCO jarðvangsins. Viðskipti með slík jarðefni eru einungis 
heimil í undantekningartilvikum og svo fremi þau séu undir eftirliti og í samræmi við lög og reglugerðir um 
jarðminjavernd. Jafnframt er nauðsynlegt að sýna opinberlega fram á að um sé að ræða ásættanlega 
starfsemi sem sé vöktuð í samræmi við reglur jarðvangsins. Slík tilfelli eru rædd sérstaklega og einungis 
samþykkt í hverju tilviki fyrir sig.
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Málsgögn umsóknar

Gerð tölvuskjals: Að hámarki 50 blaðsíður og 5MB í tölvupósti, 50MB með vefsíðutengli
(t.d. Dropbox, WeTransfer o.s.frv.). Ekki er unnt að senda skrifleg gögn.

Skiladagur: Aðeins er tekið við umsóknum milli 1. október og 30. nóvember ár hvert.

Áður en formleg umsókn er lögð inn, verður umsóknaraðili að hnattrænum UNESCO jarðvangi að 
leggja inn viljayfirlýsingu fyrir 1. júlí gegnum opinberar boðleiðir eftir skilgreindum leiðum UNESCO 
nefndar síns lands, eða þeim hluta stjórnvalda sem eiga í samskiptum við UNESCO og ef hægt er í 
samráði við nefndir sem fjalla um málefni jarðvanga í viðkomandi landi. 
Þegar ítarleg og vönduð skýrsla er tilbúin, verður að senda hana inn eftir þessum sömu opinberu 
boðleiðum. 
Málsgögn umsóknarinnar verða að fylgja í einu og öllu framsetningu og efnisatriðum sem tilgreind 
eru hér fyrir neðan, og fjalla sérstaklega um styrkleika og veikleika svæðisins. Óháður hópur 
sérfræðinga fer yfir skýrsluna. Gögnin munu sýna fram á hvort umsóknarsvæðið sé í raun og veru 
starfandi jarðvangur sem uppfyllir öll skilyrði til að verða hnattrænn UNESCO jarðvangur og 
hvort vettvangsrannsókn skuli fara fram eða ekki. Ef umsóknarskýrslan er talin fullgerð og tilbúin til 
mats, mun Ráð hnattrænna UNESCO jarðvanga samþykkja vettfangsferð til umsóknarsvæðisins. 
Umsóknarskýrslan verður að sýna fram á að svæðið hafi nú þegar starfað sem ígildi hnattræns 
jarðvangs í að minnsta kosti eitt ár. Ekki skal senda bæklinga, prentefni, dreifirit o.þ.h. með 
umsókninni. Það er ætlað matsmönnum svæðisins á staðnum.

A – Sérkenni svæðisins
1. Nafn hins fyrirhugaða jarðvangs
2.  Staðsetning hins fyrirhugaða jarðvangs (vinsamlegast notið staðlað landakort Sameinuðu 

þjóðanna og látið fylgja með landfræðilega staðsetningu svæðisins í lengdar-- og 
breiddargráðum)

3. Yfirborð, efnisleg og manngerð landfræðileg sérkenni hins fyrirhugaða jarðvangs
4.  Stjórnunarfyrirkomulag hins fyrirhugaða jarðvangs (lýsing, hlutverk og skipurit)
5. Tengiliður umsóknarinnar (nafn, staða, sími, netfang)

B – Jarðminjar
1. Almenn jarðfræðileg lýsing á hinum fyrirhugaða jarðvangi
2. Listi og lýsing á jarðvættum innan hins fyrirhugaða jarðvangs
3.  Upplýsingar um gildi jarðvættanna á alþjóðlegum, landsbundnum, svæðisbundum eða 

staðbundum mælikvarða (til dæmis vísindagildi, fræðslugildi, fagurfræðileg gildi)
4.  Listi og lýsing á öðrum náttúrulegum, menningarlegum og óáþreifanlegum minjum og 

arfleifð svæðisins, hvernig þau tengjast jarðvættunum og munu falla að starfsemi fyrirhugaðs 
jarðvangs

C – Jarðminjavernd
1. Núverandi eða yfirvofandi ógnir í fyrirhuguðum jarðvangi
2. Núverandi staða í verndun jarðvætta innan hins fyrirhugaða jarðvangs
3.  Gögn varðandi stjórnun og viðhald allra minjastaða (jarðfræðilega tengdum eða ekki)

http://www.unesco.org/new/index.php?id=132091
http://www.unesco.org/new/index.php?id=132091
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D – Atvinnustarfsemi og viðskiptaáætlun (ásamt ítarlegum fjárhagslegum
 upplýsingum)

1. Atvinnustarfsemi innan hins fyrirhugaða jarðvangs
2.  Núverandi og tilvonandi aðstaða hins fyrirhugaða jarðvangs (t.d. til jarðmenntunar (e. geo-

education), jarðferðamennsku, uppbyggingu innviða ferðamennsku o.fl.)
3. Greining á möguleikum jarðferðamennsku hins fyrirhugaða jarðvangs
4. Yfirlit og stefna fyrir sjálfbæra þróun varðandi:

– Jarðferðamennsku og hagkerfi
– Jarðmenntun
– Jarðminjar

Vinsamlegast látið fylgja dæmi sem sýna fram á þessa starfsemi.

5.   Stefna og dæmi um hvernig virkja má samfélagið (samvinna og ráðgjöf) innan hins 
fyrirhugaða jarðvangs

6.   Stefna og dæmi um hvernig auka má þekkingu og skilning almennings og hagsmunaaðila í 
hinum fyrirhugaða jarðvangi.

E – Áhugi og rök fyrir því að verða hnattrænn UNESCO jarðvangur

Viðaukar
1. viðauki:  Sjálfsmat (hægt að nálgast á vefsíðu UNESCO).

2. viðauki:  Sérstakt aukaeintak af lið B „Jarðminjar“ í umsókninni, með formála að hámarki 150 orð 
með samantekt á jarðfræði svæðisins (þetta verður eingöngu notað fyrir efnislegt mat 
svæðisins og af starfsmönnum frá Alþjóðlegu jarðvísindasamtökunum IUGS – International 
Union of Geological Sciences).

3. viðauki:  Eindregin stuðningsyfirlýsing allra viðeigandi aðila á svæðinu auk stuðningsyfirlýsingar frá 
Landsnefnd UNESCO eða þeirri stofnun stjórnvalda sem á í samskiptum við UNESCO.

4. viðauki:  Nákvæmt kort af hinum fyrirhugaða hnattræna UNESCO jarðvangi sem sýnir 
skilmerkilega mörk hins fyrirhugaða jarðvangs og staðsetningu allra jarðminja, safna, 
bæja og þorpa, önnur svæði menningar- og náttúruminja, aðstöðu ferðaþjónustu, 
gesta- og upplýsingastofur, gistiaðstöðu, aðstöðu til tómstundaiðkunar og fyrirkomulag 
almenningssamgangna. Mælt er með mælikvarðanum 1:50.000, en ef ekki er til kort í 
þeirri upplausn nægir að koma með kort í þeim hlutföllum sem næst eru.

5. viðauki:  Einnar blaðsíðu samantekt með jarð- og landfræðilegum upplýsingum, ásamt nákvæmu 
korti og staðlað landakort Sameinuðu þjóðanna sem gefur til kynna staðsetningu svæðisins 
(hægt er að skoða sýnishorn á vefsíðu UNESCO). 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/revalidation-process/
http://www.unesco.org/new/index.php?id=132091
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Applicant_template_UNESCO_Global-Geopark_en.docx
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Stækkun svæða

Hnattrænn UNESCO jarðvangur á þess kost að stækka svæði sitt með því að fylgja 
ferlinu sem lýst er hér fyrir neðan:

– Hnattræni UNESCO jarðvangurinn vill stækka svæði sitt um minna en 10% og nýja 
svæðið fer ekki yfir ný alþjóðleg landamæri.

Jarðvangurinn þarf að senda inn umsókn eftir opinberum leiðum og tilgreina ástæður 
fyrir stækkuninni og hvernig nýja svæðið muni áfram uppfylla skilyrði hnattrænna 
UNESCO jarðvanga. Ráð hnattrænna UNESCO jarðvanga (e. UNESCO Global 
Geoparks Council) mun ákveða hvort breytingin verði samþykkt eða ekki.

– Hnattræni UNESCO jarðvangurinn vill stækka svæði sitt um meira en 10% og/eða 
nýja svæðið fer yfir ný alþjóðleg landamæri.

Jarðvangurinn þarf að leggja inn nýja umsókn og fylgja sömu ferlum eins og um væri 
að ræða nýjan umsóknaraðila (sjá blaðsíðu 13).
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Umsóknaraðili að hnattrænum UNESCO jarðvangi sendir viljayfirlýsingu* gegnum 
opinberar leiðir viðkomandi ríkis**

1. október til 30. nóvember
Umsækjandi sendir inn gögn umsóknarinnar (sjá síður 14–15) gegnum opinberar leiðir viðkomandi ríkis**

Eftir 1. desember 
Skrifstofa UNESCO (e. UNESCO Secretariat) athugar hvort öll gögn umsóknarinnar

séu til staðar.
Sé allt til staðar og rétt sett fram, mun skrifstofan senda umsóknina áfram til úrvinnslu

Efnislegt mat sérfræðinga á alþjóðlegu gildi jarðfræðinnar innan umsóknarsvæðisins

1. maí – 15. ágúst
Vettvangskönnun eins eða tveggja matsmanna og undirbúningur skýrslu vettvangskönnunar
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Vorfundur framkvæmdaráðs 
UNESCO 

Framkvæmdaráðið samþykkir 
umsóknina

September
Ráð hnattrænna UNESCO jarðvanga fer yfir umsóknina, efnislegt mat á jarðminjunum og skýrslu vettvangskönnunar,

og tekur síðan ákvörðun um að ...

... samþykkja umsóknina

... samþykkja 
umsóknina

Skrifstofa hnattrænna UNESCO 
jarðvanga (e. UNESCO Global 

Geoparks Bureau) leggur til við 
aðalframkvæmdastjóra (e. 

Director-General) að leggja fram 
tillögu varðandi umsókn svæðisins á 
fundi framkvæmdaráðs UNESCO (e. 

Executive Board of UNESCO)

Umsóknaraðili undirbýr skýrslu 
varðandi þær umbætur sem gerðar 
hafa verið meðan á frestinum stóð

Umsækjandi þarf að sækja aftur um 
til að geta talist aðili að hnattrænum 

UNESCO jarðvöngum

Umsóknaraðilar að hnattrænum UNESCO jarðvöngum er bent sérstaklega á að hafa samband við og læra af þeim hnattrænu UNESCO jarðvöngum 
sem nú þegar eru starfræktir og einnig í gegnum landsnefndir jarðvanga (e. National Geoparks Committee) fyrirfinnist þær í viðkomandi landi.

... fresta ákvörðun í allt að tvö 
ár til að gefa kost á umbótum ... hafna umsókninni

... hafna 
umsókninni

Í kjölfar samþykktar 
framkvæmdaráðsins telst 

umsóknarsvæðið vera hnattrænn 
UNESCO jarðvangur

Hnattræni UNESCO jarðvangurinn verður 
að gerast aðili að tengslaneti 

hnattrænna jarðvanga með því að 
senda inn yfirlýsingu þar sem hann 

staðfestir skyldur sínar og 
skuldbindingar sem meðlimur

* best væri að yfirlýsingin bærist 
fyrir 1. júlí það ár sem 
umsóknin er lögð inn. 

** UNESCO nefndin eða sá hluti 
stjórnvalda sem sér um 
samskipti við skrifstofu 
UNESCO, eða ef við á, um 
viðkomandi landsnefnd 
jarðvanga. 

Ráð hnattrænna 
UNESCO 

jarðvanga fer yfir 
endurbætta 
umsókn og 

leggur til að ...

Umsóknarferlið



„Hnattrænir UNESCO jarðvangar eru alþjóðlegar 
gersemar, ekki einungis vegna jarðfræðilegra kosta 
þeirra, heldur einnig vegna eldmóðs og áhuga 
málsvara svæðisins sem vinna hörðum höndum að því 
að viðhalda þeim og gera sem mest úr menntunar- og 
efnahagslegum tækifærum sem jarðvangarnir bjóða 
upp á. Þeir eru frábært dæmi um hvernig samfélög 
svæða geta starfað á áhrifaríkan hátt á mörgum 
afskekktustu og fallegustu svæðum Jarðarinnar okkar.“

Dr. Beth Taylor,
Landsnefnd UNESCO í Bretlandi



Kápa – frá vinstri til hægri, að ofan og niður

Bls. Mynd 
nr. Titill ©

Forsíða 1 Steingerður burkni – Spermatophyte, Carnic Alps UNESCO Global Geopark, Austurríki Gerlinde Ortner

2 „Salt frá Tethys sjónum“, Sierras Subbéticas UNESCO Global Geopark, Spánn Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
/Alicia Serna Barquero

3 Þrjár kynslóðir, Dong Van Karst Plateau Global Geopark, Víetnam Patrick McKeever
Baksíða 1 Fjallgöngufólk í Tumbler Ridge UNESCO Global Geopark, Kanada Kevin Sharman

2 Samvinna Mesotopos kvenna, Lesvos Island UNESCO Geopark, Grikkland Natural History Museum of the Lesvos Petrified Forest
3 Bátsferð neðanjarðar, Marble Arch UNESCO Global Geopark, Írland og Bretland Patrick McKeever
4 Jarðvangar og list, Grutas del Palacio UNESCO Global Geopark, Úrúgvæ Patrick McKeever
5 Börn segja frá og leika steinasögur, Gea Norvegica UNESCO Global Geopark, Noregur Jane Dolven
6 Steingerður fiskur frá devontímabilinu skoðaður, Shetland UNESCO Global Geopark, Bretland Billy Fox Photography
7 Hefðir og tákn, Araripe UNESCO Global Geopark, Brasilía Patrick McKeever

Innan – frá vinstri til hægri, að ofan og niður

Bls. Mynd 
nr. Titill ©

2 1 Alþýðuhúsagerð, Zhangjiaje UNESCO Global Geopark, Kína Zhangjiajie UNESCO Global Geopark
2 Útikennsla, Marble Arch UNESCO Global Geopark, Írland og Bretland Marble Arch Caves UNESCO Global Geopark
3 Jarðvangar og list, Zigong UNESCO Global Geopark, Kína Patrick McKeever

3 1 Alþýðuhúsagerð, Arouca UNESCO Global Geopark, Portúgal Arouca Geopark Association
4 1 Forvarnarfræðsla náttúruhamfara, Toya Caldera and Usu Volcaon UNESCO Global Geopark, Japan Toya-Usu Global Geopark Council

2 Upphaf Atlantshafsins við Fundy-stíginn, Stonehammer UNESCO Global Geopark, Kanada Stonehammer UNESCO Global Goepark
3 Massif des Bauges UNESCO Global Geopark, Frakkland Patrick McKeever
4 Jarðfræðismákökur frá Langkawi UNESCO Global Geopark, Malasía Margarete Patzak

6 1 Bátsferð, Stonehammer UNESCO Global Geopark, Kanada Patrick McKeever
7 1 Dæmigerðar kalksteinshellur við strönd Atlantshafsins, Burren & Cliffs of Moher UNESCO Global Geopark, Írland Burren & Cliffs of Moher UNESCO Global Geopark / Ronan Hennessy
8 1 Vel varðveittur steingervingur frá síðara krítartímabilinu, Araripe UNESCO Global Geopark, Brasilíu Araripe UNESCO Global Geopark

2 Valahnjúkur, Reykjanes UNESCO Global Geopark, Ísland Reykjanes UNESCO Global Geopark / Olgeir Andrésson
3 Hús þakin gosefnum, Unzen UNESCO Global Geopark, Japan Patrick McKeever

10+11 1 Katla UNESCO Global Geopark, Ísland (bakgrunnsmynd) Patrick McKeever
2 Verndun ammóníta frá júratímabilinu, Haute Provence UNESCO Global Geopark, Frakkland AGRGHP
3 Jarðmenntun, Azores UNESCO Global Geopark, Portúgal Patrick McKeever
4 Saga og list, Northern Pennines AONB UNESCO Global Geopark, Bretland Margarete Patzak
5 Frumbyggjar ættbálksins Mi‘gmaq, við opnun ráðstefnu hnattrænna jarðvanga í Stonehammer, Kanada Stonehammer UNESCO Global Geopark
6 Verkfæri til að kljúfa, móta og snyrta steina, Bohemian Paradise UNESCO Global Geopark, Tékkland Patrick McKeever
7 Dropasteinar úr aragónít í Corchia-helli, Apuan Alps UNESCO Global Geopark, Ítalía Apuan Alps UNESCO Global Geopark / Stefano Pucci

12 1 Vinnustofa, Langkawi UNESCO Global Geopark, Malasía Margarete Patzak
15 1 Sendiherrar jarðvanga, Jeju Island UNESCO Global Geopark, Suður-Kórea Patrick McKeever

2 Gullapar í Qinling-fjöllum, Qingling Zhongnanshan UNESCO Global Geopark, Kína Qinling Zhongnanshan UNESCO Global Geopark / Liu, Liguo
3 Bognir basaltstuðlar í Somoskö, Nonohrad – Nógrád UNESCO Global Geopark, Ungverjaland og Slóvakía Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft

Nánari upplýsingar, vinsamlegast hafið samband við:

UNESCO Global Geoparks
Division of Ecological and Earth Sciences
UNESCO
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
France

unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/
pj.mckeever@unesco.org

http://unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/
mailto:pj.mckeever@unesco.org





