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horft frá mosagrónu hrauni við 
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Fossinn Gljúfrabúi 
ferðamenn klifra um steina 
við fossinn

Ferðamenn taka sjálfsmyndir 
nálægt Skógafossi
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Ferðaþjónusta sem byggir á náttúruskoðun hefur vaxið 
talsvert um allan heim á undanförnum áratugum. 
Samhliða hafa áhrif ferðamennsku á viðkvæmt náttúrlegt 
landslag aukist. (Newsome, Moore and Dowling, 
2013). Hinar auknu vinsældir náttúruferðamennsku eru 

líklegar til þess að hafa bein áhrif á sum berskjölduðustu vistkerfi 
jarðar, einkum á heimskautasvæðunum og í nágrenni þeirra. 
Á undanförnum örfáum áratugum hafa heimskautasvæðin sjálf 
orðið sífellt vinsælli sem ferðamannastaðir. Þessi svæði bjóða 
upp á ótrúlega náttúrufegurð og laða einkum til sín ferðamenn 
sem vilja upplifa náttúruna og taka þátt í verkefnum í náttúrulegu 
umhverfi. Á sama tíma og fólki fækkar þar vegna búferlaflutninga 
til þéttbýlissvæða er ferðaþjónustan kærkomin innspýting fyrir 
efnahagslíf margra svæða (Ólafsdóttir og Runnström, 2009;2013). 

Á Íslandi hefur ferðaþjónustan vaxið hröðum skrefum undanfarna 
áratugi. Árið 1950 voru einungis um 4000 ferðamenn sem 
heimsóttu landið, en árið 2015 voru þeir 1.289.140. (ITB, 2015a). 
Árlegur vöxtur ferðaþjónustunnar undanfarin tíu ár hefur verið 
13% að meðaltali (ITB, 2015b). Hins vegar var árleg aukning 
2014 – 2015 næstum 29,2%. Í samanburði við mörg önnur lönd 
virðast 1,3 milljónir ferðamanna ekki vera mjög há tala, en hún 
er samt næstum því fjórfaldur íbúafjöldi Íslands. Á undanförnum 
árum hefur ferðaþjónusta orðið helsta útflutningsatvinnugrein 
landsins og skilar nú 31% af samanlögðum útflutningsverðmætum 
landsins (Hagstofa Íslands, 2016). Líklegt er að þessi vöxtur haldi 
áfram næstu árin á meðan Ísland nýtur slíkra alþjóðlegra vinsælda 
(Ólafsdóttir og Dowling, 2014). Hið síkvika, lifandi landslag Íslands 
og ólíkar landslagsmyndir hafa löngum dregið að sér mikinn 
ferðamannafjölda og verið lyftistöng fyrir ferðmannaiðnaðinn 
(Sæþórsdóttir, Hall & Saarinen, 2011; Oslund 2011). Næstum því 
80% allra ferðamanna sem heimsækja Ísland tilgreina náttúru 
Íslands sem meginástæðu heimsóknar sinnar (ITB, 2015b).

blómstrandi ferðaþjónusta hefur margvísleg jákvæð áhrif 
á samfélagið og skilar beinum ávinningi til efnahagslegrar 
framþróunar samfélaga, bæði í borgum og úti á landsbyggðinni. 
Hins vegar hefur einnig verið sýnt fram á að náttúruferðamennska 
getur haft umtalsverð neikvæð áhrif á vistkerfi landsins þar 
sem um er að ræða of mikið álag, mengun, sorp og traðk sem 
veldur hnignun landgæða og gróðureyðingu (Gísladóttir, 2006; 
Ólafsdóttir og Runnström, 2013; Sæþórsdóttir, 2013, 2014). Einnig 
er umtalsverð aukning á afþreyingaríþróttum eins og hjólreiðum, 
hestaferðum, þyrluflugi (hávaði) og notkun fjórhjóladrifsbíla og 
snjóbíla líkleg til að hafa neikvæð áhrif á landslag. 

Berskjöldun náttúrunnar dregur fram mikilvægi vel ígrundaðs 
skipulags á dreifingu og stjórnun ferðaþjónustu (skv. Ólafsdóttir 
og Runnström 2009; Sæþórsdóttir 2010). Slík stjórnun er 
nauðsynleg til að varðveita það sem hefur verið meginaðdráttarafl 
fyrir ferðamenn sem er íslensk náttúra. Áætlað er að fjöldi gesta til 
Íslands muni aukast umtalsvert á komandi örfáum árum og þar af 
leiðandi munu umhverfisáhrifin á náttúrulegt landslag og auðlindir 
þess aukast að sama skapi.

Hingað til hafa náttúrulegir áfangastaðir á Íslandi oft einkennst 
af lítt þróuðum innviðum þar sem markaðsvæðing er skammt á 
veg komin (Sæþórsdóttir og Ólafsson, 2010). Segja má að mörg 
svæði séu vanþróuð með tilliti til afþreyingar og ferðaþjónustu. 
Vegna ört vaxandi ferðaþjónustu hefur þetta verið að breytast 
og mikið hefur verið fjárfest, m.a. í vegagerð, bílastæðum, 
salernisaðstöðu, göngustígum og nýjum ferðamannamiðstöðvum. 
Nákvæmlega hversu mikil þróun er talin ásættanleg innan hvers 
landslags er matsatriði sem hægt er að hafa mjög mismunandi 
skoðanir á (Saarinen í Sæþórsdóttir, 2010; Sæþórsdóttir, 2013). 
Við stýringu ferðamanna skiptir mestu máli að hafa fyrst í huga 
að hið náttúrulega umhverfi Íslands er einstaklega viðkvæmt. 
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Ferðamenn við Dyrhólaey 
á lægri hluta eyjarinnar
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Vaxtartími gróðurs er stuttur og flest gróðursamfélög plantna eru 
mjög viðkvæm (skv. Ólafsdóttir og Dowling, 2014). Ennfremur er 
jarðvegur Íslands svokallaður eldfjallajarðvegur að uppruna sem 
er sérstaklega viðkvæmur gagnvart rofi og uppblæstri (Arnalds, 
2008). Til viðbótar einkennist landslagið af víðernum sem gerir 
það að verkum að öll mannvirki verða oft áberandi og stinga í stúf 
í landslaginu. 

Á það hefur verið bent (skv. Ólafsdóttir og Runnström, 2009; 
2013), að aukin umhverfisáhrif ferðaþjónustu á Íslandi muni 
að öllum líkindum leiða til hnignandi landgæða. Veldisvöxtur 
ferðaþjónstu á undanförnum árum hefur haft neikvæð áhrif á 
vinsælustu ferðamannastaði landsins sem hefur fram að þessu 
verið sinnt með skammtímaaðgerðum og innviðauppbyggingu sem 
hefur verið framkvæmd í flýti. Hins vegar hefur slík uppbygging 
innviða, þegar hún er ekki vandlega skipulögð, áhrif á upplifun 
ferðamanna og getur jafnvel truflað reynslu ferðamanna.

Þar af leiðir að breytingar á hinu náttúrulega landslagi, hvort sem 
þær eru vegna gróðureyðingar eða uppblásturs eða byggingar 
óhentugra innviða, eru taldar líklegar til að hafa neikvæð áhrif á 
ferðamennsku og því á efnahag Íslands til lengri tíma litið. Þetta 
undirstrikar mikilvægi sjálfbærrar stjórnunar ferðaþjónustu á 
viðkvæmum heimskautasvæðum og krefst þess að kallaður sé til 
sérmenntaður mannauður í skipulagningu svæða og landlagsheilda 
og hönnun. Þetta er nákvæmlega það sem er að gerast núna 
innan landsvæðis Kötlu jarðvangs. Heildstæð framtíðarsýn fyrir 
jarðvanginn er mikilvæg þar sem jarðfræðileg og náttúruleg 
verðmæti eru varðveitt á sjálfbæran hátt og þar sem ferðaþjónustan 
er skipulögð með umhverfið að leiðarljósi. Áfangastaðaáætlunin 
(DMP) leggur fram niðurstöðu verkferla sem notaðir voru við 
þátttöku- og skipulagsferli sem stýrt var af hollenska fyrirtækinu 
NOHNIK sem var fengið til að starfa fyrir Kötlu jarðvang en 

fyritækið er bæði með arkitekta og landslagsarkitekta innan sinna 
vébanda. DMP-áætlunin fyrir Kötlu jarðvang birtir stefnumörkun 
og aðgerðaáætlun fyrir sjálfbæra ferðaþjónustu í Mýrdalshreppi, 
Skaftárhreppi og Rangárþingi eystra. Markmið verkefnisins var 
að þróa aðferðir til að skapa sjálfbært afþreyingarlandslag þar 
sem vistvæn gæði, hagsæld og menningarsaga eru bæði vernduð 
og örvuð, núna og fyrir komandi kynslóðir. Til þess að sé væri 
framkvæmanlegt fengum við heildstætt yfirlit yfir núverandi stöðu 
ferðaþjónustu innan jarðvangsins. Þ.m.t. vinsæla ferðamannastaði 
og stöðu innviða. Við settum síðan alla tiltæka þekkingu um 
stöðu mála inn í rýmisskipulag um möguleg inngrip og viðmið við 
skiptingu svæða niður í afmörkuð svæði (zones). Inngripin náðu 
allt frá hönnun landslags og innviða yfir í arkitektúr og hönnun 
miðsmunandi aðstöðu, húsnæðis og ferðamannastaða.

Um leið og við vorum í því ferli að þróa DMP-áætlunina 
skipulögðum við nokkrar vinnustofur með mörgum 
hagsmunaaðilum frá svæðinu. DMP-áætlunin var síðan þróuð 
skv. hugmyndum þeirra og framtíðarsýn. Þessvegna á DMP-
áætlunin að virka sem sameiginleg yfirlýsing um það hvernig á að 
stjórna áfangastaðnum á komandi árum með því að skilgreina og 
forgangsraða aðgerðum sem þarf að framkvæma og einnig með 
því að skilgreina hlutverk og ábyrgð mismunandi hagsmunaaðila 
auk þess sem úthluta þarf fjármunum og mannauði til verksins.

Samhliða þessu ferli var Suðurland að þróa heildstæðar 
áfangastaðaáætlanir auk vinnu við markaðssetningu og 
kynningarstarf. Þessvegna leggur þessi DMP-áætlun fyrst og 
fremst áherslu á landfræðileg (spatial) sjónarmið við stjórnun 
áfangastaðar.
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Ísland samanborið við Holland – landsvæði
Heimild: NLSI, IS 50V & Imergis / Nationaal Georegister

Ísland samanborið við Holland – helstu vegir og borgir
Heimild: NLSI, IS 50V & Imergis / Nationaal Georegister

Kannanir sýna mikilvægi náttúrunnar fyrir ferðaþjónustuna
Ferðamenn voru spurðir um aðalástæður þess að þeir heimsóttu Laka og Öldufell
Heimild: Sæþórsdóttir et al., 2007-2015
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Vitinn við Alviðruhamra
nálægt Þykkvabæjarklaustri
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 FERLIÐ VIÐ AÐ ÞRÓA ÁFANGSTAÐAÁÆTLUN 
FYRIR KÖTLU JARÐVANG
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Þrjár vinnustofur
  
DMP-áætlunin var unnin þannig að skipulagðar 
voru þrjár vinnustofur með öllum þátttakendum. Í 
fyrstu vinnustofunni (5. apríl 2017) var lögð áhersla 
á núverandi stöðu ferðaþjónustu og landslags innan 
jarðvangsins. Í annarri vinnustofunni (14. júní 2017) 
var unnið að mótun langtímastefnu og framtíðarsýnar 
fyrir DMP-áætlunina. Í þriðju og síðustu vinnustofunni 
(30. ágúst 2017) þróuðum við aðgerðaáætlun og 
ákváðum hvað væri nauðsynlegt inngrip innan svæðis 
jarðvangsins. Samhliða þessum vinnustofum voru 
skipulagðar skoðunarferðir til jarðvætta (e. geosites) 
jarðvangsins.

Könnun á netinu

Á meðan á vinnustofunum stóð kom í ljós að 
framlag frá íbúum á svæðinu og staðbundnum 
ferðaþjónustufyrirtækjum var ennþá fremur lítið. Þess 

vegna var ákveðið að setja af stað könnun á netinu 
til að geta boðið aðgengilega og auðvelda leið til að 
taka inn fleiri skoðanir frá mismunandi staðbundnum 
hagsmunaðaðilum inn í skipulagsferlið. Könnunin 
var hönnuð af hönnunarteyminu í samstarfi við 
jarðvanginn og var send hagsmunaaðilum á staðnum 
í gegnum sveitarfélögin. Allt í allt bárust 78 svör. 
Þetta þýðir að niðurstaða könnunarinnar er ekki 
tölfræðilega marktæk. Samt sem áður gaf könnunin 
vísbendingu um viðhorf fólks til ferðaþjónustu og 
náttúrunnar innan jarðvangsins. Gott samræmi kom 
fram milli könnunarinnar og viðhorfanna sem komu 
fram í vinnustofunum sjálfum. Þess vegna er fjallað um 
niðurstöður könnunarinnar í þessari skýrslu um leið og 
unnið er með niðurstöður vinnustofanna. 

Efni sem safnað var í vinnustofunum, í ferðum og í 
könnuninni var notað til að þróa DMP-áætlunina, þar 
með talið langtímasýn og aðgerðaáætlun. 

Eins og var lýst hér áður er þessi áfangastaðaáætlun (DMP) 

niðurstaða umfangsmiki ls skipulagsfer l is með víðtækri þátttöku aðila. 

Fjölmargir hagsmunaaðilar innan jarðvangsins lögðu sitt af mörkum. 

Þessir hagsmunaaðilar eru ful ltrúar sveitar félaga og Suðurlands, 

ful ltrúar skipulagsnefnda á svæðinu, stjórnendur í ferðaþjónustu og 

ferðaþjónustufyr ir tæki, samfélögin á svæðinu, íbúar, landeigendur, ful ltrúar 

jarðvangsins og ful ltrúar Vatnajökulsþjóðgarðs. Heildarl ista þátttakenda er 

að finna í viðauka þessarar skýrslu.
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Þrjár vinnustofur
voru skipulagðar með 
hagsmunaaðilum á svæðinu
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Fjallið Hafursey
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KATLA JARÐVANGUR 
 STUTT YFIRLIT
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ALMENN LÝSING 
SVÆÐISINS

Katla jarðvangur er fyrsti jarðvangurinn 

sem er stofnaður á Íslandi. Katla 

jarðvangur varð 2011 hluti af tengslaneti 

evrópskra jarðvanga (EGN) og tengslaneti 

hnattrænna jarðvanga (GGN) sem star far í 

samvinnu við UNESCO. 

Forgangsatriði jarðvangsins er að vernda hið 
náttúrulega umhverfi, stuðla að sjálfbærri þróun á 
svæðinu, leggja rækt við staðarmenningu og áherslu 
á ferðamennsku sem byggir á náttúrunni.  
Katla jarðvangur dregur nafn sitt af einu þekktasta 

eldfjalli Íslands, Kötlu, sem er staðsett undir Mýrdalsjökli. 
Jarðvangurinn er 9542 km2 að flatarmáli eða um 9,3% af 
heildarflatarmáli Íslands og íbúafjöldi innan jarðvangsins er 
um 2700 manns. Katla jarðvangur er að öllu leyti land elds 
og íss þar sem innan vébanda hans eru stórir jöklar og virk 
eldfjöll. Þessi náttúruöfl hafa mótað landið í þúsundir ára og 
síðastu dæmin um slíkt eru hin öflugu eldgos í Eyjafjallajökli 
2010 og í Grímsvötnum 2011. Einnig eru aðrar stórfenglegar 
landslagsheildir á svæðinu. Þar er að finna fjöll, vötn, svartar 
strandlengjur, græn tún, skóglendi, öflugar jökulár, fagra fossa 
og gríðarstór mosaþakin hraun. Fjölbreytt landslagið gerir 
ýmsa hluti og ævintýraferðir mögulegar á svæðinu. T.d. er hægt 
að fara í ísklifur, ganga á jökli, fara í gönguferðir, hellaferðir, 
hestaferðir, almennar skoðunarferðir og jeppaferðir. Að auki er 
hægt að njóta menningar heimamanna með því að heimsækja 
áhugaverð þorp, sveitabæi, söfn og minjar og alls kyns sýningar. 
Búskapur hefur hingað til verið hefðbundin atvinnugrein 
innan jarðvangsins en sveitaþorpin Hvolsvöllur, Vík og 
Kirkjubæjarklaustur hafa þjónað sem þjónustumiðstöðvar fyrir 
landbúnaðinn.
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Katla jarðvangur 
á Suðurlandi
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JARÐFRÆÐILEGT YFIRLIT

Ís land er á Atlantshafshr yggnum þar sem 

jarðskorpuhreyfingar færa meginlöndin í 

sundur og brotabelti verður ti l.

Undir Íslandi er möttulstrókur og liggur miðja hans undir 
Vatnajökli. Á Suðurlandi veldur samspil gosbeltis og 
möttulstróks flókinni og fjölbreyttri eldvirkni sem er hægt að 
sjá og upplifa að hluta þegar svæðið er heimsótt. Eldvirknin og 
víðtæk áhrif hennar á náttúru og landslag svæðisins gera Kötlu 

jarðvang að einstöku fyrirbæri. Jarðvangurinn er eldvirkasta svæði landsins 
og megineldstöðvarnar Eyjafjallajökull, Katla og Grímsvötn eru sérstaklega 
virk. Svæðið einkennist af megineldstöðvum, gígum, gossprungum, 
gervigígum, eldhraunum, stöpum og móbergshryggjum sem hafa stefnuna 
SV-NA líkt og gosbeltið. Jöklar eru áberandi í landslaginu og sitja ofan á 
hæstu eldfjöllunum. Skriðjöklar og jökulár streyma frá jökulskjöldunum og 
jökulmyndanir eins og jökulgarðar og ísstífluð vötn eru til staðar á svæðinu. 
Stór flóð sem yfirleitt hafa tengst jökulhlaupum sem tengst hafa eldvirkni 
undir jökli hafa myndað stóra sanda á láglendi. Þar sem megineldstöðvakerfin 
eru ráðandi afl við mótun landslags á svæðinu munum við fjalla um þau ítar 
í stuttu máli. Til að fá ítarlegra jarðfræðilegt yfirlit og lýsingu á jarðfræði 
svæðisins er vísað til umsóknarinnar um aðild að tengslaneti evrópskra 
jarðvanga (EGN) sem kom út árið 2010. 

Jarðfræði
Íslands ásamt útlínum jarðvangsins
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Basísk innskot og innskot í milliröð

Hraun frá nútíma

Basískt móberg og móberg í milliröð

Basísk hraun og hraun í milliröð eldri en frá árinu 871

Basísk hraun og hraun í milliröð yngri en frá árinu 871

Gossprunga frá nútíma

Stórar setlagamyndanir með surtarbrandi

Sprungur sem tengjast virkum eldstöðvum

Gígur eða dyngja frá nútíma

Setlög frá nútíma

Súr innskot
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Katla

Katla er ein stærsta megineldstöðin á Íslandi. Hún liggur undir 
Mýrdalsjökli. Eldstöðvakerfið sem innifelur flatarmál Mýrdalsjökuls 
og sprungusveiminn Eldgjá til norðausturs, er um 30 km breitt 
suðvestantil en þrengist smám saman í átt til norðausturs. Lengd 
kerfisins er um 78 km. Askjan, Katla, er staðsett undir jöklinum og 
er um 100 ferkílómetrar að flatarmáli og 700 m djúp. Hún er full 
af ís. Eldstöðvakerfi Kötlu er frægt fyrir mörg eldgos undir jökli. 
21 eldgos er þekkt í Kötlu á sögulegum tíma. Síðustu eldsumbrot í 
Kötlu urðu árið 1918. Heildarmagn ösku sem myndaðist í því gosi 
er talið hafa verið um 700 milljónir rúmmetra og jökulhlaupið sem 
fylgdi var um 8 rúmkílómetrar að stærð.
 

Eyjafjallajökull

Eldstöðvakerfið Eyjafjallajökull er eldkeila sem er með vel þróaða 
2,5 km breiða öskju á toppnum. Allt kerfið er hulið jökli fyrir ofan 
1000 m hæð yfir sjávarmáli og hæsti punkturinn var 1.666 m 
yfir sjávarmáli fyrir gosið árið 2010. Eldgos í Eyjafjallajökli eru 
sjaldgæf og yfirleitt smærri en í Kötlu. Fjögur eldgos eru þekkt 
í Eyjafjallajökli á sögulegum tíma, 920, 1612, 1821-23 og 2010. 
Fyrir eldgosið 2010 höfðu verið jarðskjálftahrinur á svæðinu 
árið 1994 og 1999. Þess vegna var eldfjallið þegar undir miklu 
eftirliti vegna þess að talið var að eldgos undir jöklinum myndi 
valda bráðri hættu fyrir bóndabæina beint undir fjallinu. Eldgosið 
í Eyjafjallajökli 2010 er heimsfrægt vegna þeirrar truflunar sem 
það olli á flugsamgöngum í Evrópu. Einnig er talið að þetta eldgos 
hafi fengið marga til að ferðast til Íslands þannig að gosið varð ein 
helsta ástæða vaxtar í ferðaþjónustu á undanförnum árum.
 

Eldfjallið Katla Eldfjallið Eyjafjallajökull
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Grímsvötn

Grímsvötn er megineldstöð sem liggur 
undir Vatnajökli. Eldstöðvakerfið er 
gert úr megineldstöðinni Grímsvötnum 
(eldfjallið) og um 100 km löngum og 15 
km breiðum sprungusveim en á þeim 
sveimi liggur Laka gígaröðin. Eldfjallið 
sjálft undir jöklinum hefur myndað 
stóra samsetta öskju í Vatnajökli og er 
þar einnig háhitasvæði. Grímsvötn eru 
virkasta eldstöð landsins. Fjöldi gosa frá 
landnámi er óviss, en er talin vera a.m.k. 
60 (samanborið við um 20 í Kötlu). 
Síðustu eldsumbrot urðu í Grímsvötnum 
2011, 2004, 1998 og 1996. Jökulhlaup 
eiga uppruna sinn í Grímsvötnum 
og þau koma í jökulána Skeiðará. 
Skeiðarárhlaup voru meginástæða þess 
að hringvegurinn í kringum landið varð 
ekki að veruleika fyrr en 1974.

 Lakagígar

Eldgosið við Laka árið 1783 – 1784 
og hungursneyðin í kjölfarið olli verstu 
hamförum Íslandssögunnar, bæði í 
umhverfislegum og samfélagslegum 
skilningi. Áhrifa eldgossins gætti víða 
og brennisteinsskýið sem myndast 
úr fíngerðum dropum frá Lakagígum 
skapaði stöðuga þoku (þurra þoku) sem 
lá yfir stórum hluta af norðurhveli jarðar 
sumarið 1783. 24. júní 1783 var þokan 
sem þéttust yfir Evrópu. Við upphaf 
júlímánaðar hafði þokan breiðst út og 
var nú komin til Rússlands, Síberíu og 
Kína. Þegar þokuskýið var sem þéttast 
lá það yfir um fjórðungi flatarmáls jarðar 
eða á öllu landi norðan 30° norðlægrar 
breiddar. 
Veturinn 1783-1784 varð fjárfellir 
á Íslandi og dýr dóu úr hungri og 
sjúkdómum vegna eiturefna frá gosinu. 
Margt fólk lést sömuleiðis úr hungri.
 

Lakagígar
gígaröð
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Eldgjá

Innan Kötlu jarðvangs liggja tvö stærstu basísku hraunin sem hafa 
runnið á sögulegum tíma á Íslandi, hraunið frá Laka 1783-1784 og 
frá Eldgjá um 938 e.Kr. Eldgjársprungan sjálf er um 50 km löng og 
nær frá Mýrdalsjökli í suðvestri (Kötlu) til Vatnajökuls í norðaustri. 
Stórfenglegasti hluti Eldgjárinnar sjálfrar er 8 km langur hluti 
gjárinnar í suðvestri þar sem sprungan er um 400 m breið og 150 
m djúp. Sprungan er flókin jarðfræðimyndun þar sem saman koma 
sigdalur, gossprunga og röð sprengigíga. Heildarmagn hrauns sem 
myndaðist í gosinu í Eldgjá er talið vera nálægt 19 rúmkílómetrum. 
Hraun rann í áttina að Álftaveri á Mýrdalssandi, niður eftir farvegi 
Skaftár og um Meðalland (Landbrotshraun). Hraunið rann síðan út 
í sjó við Alviðruhamra í Álftaveri.

Gosin í Eldgjá og við Laka eru ekki einungis stór á íslenskan 
mælikvarða. Þau flokkast meðal stærstu hraunstrauma á jörðinni 
síðan ísöld lauk fyrir um 10.000 árum. Útlit þessarra tveggja 
hraunflæma er afar ólíkt. Hraunstraumurinn frá Lakagígum 
er þakinn þykkum mosa á meðan Eldgjárhraunið er yfirleitt 
þakið mun yngri jarðlögum. Eldgjárhraunið einkennist einnig 
af fjölda gervigíga (Landbrotshólar og Álftavershólar). Þessi 
jarðfræðifyrirbæri hafa verið borin saman við svipuð fyrirbæri á 
yfirborði reikisstjörnunnar Mars. 

Eldgjá
gljúfur
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Tindfjallajökull

Tindfjallajökull er elsta og þroskaðasta 
eldstöðvakerfið innan jarðvangsins. 
Engin eldgos hafa orðið þar á 
sögulegum tíma en nokkur minniháttar 
eldsumbrot eru talin hafa átt sér stað 
þar skömmu eftir að jökulskjöldur 
ísaldar hvarf af landinu. Vel þekkt 
gjóskulag eftir eldský (ignimbrít), sem 
er til staðar í Þórsmörk, er talið eiga 
rætur sínar að rekja til stórs sprengigoss 
í Tindfjallakerfinu fyrir um 55.000 árum 
síðan þegar talið er að um 5 km breið 
askja hafi myndast. Tindfjallajökull er 
einn af smærri jöklunum á Íslandi, en 
tindarnir Ýmir og Ýma, sem fá nafn 
sitt úr norrænni goðafræði, bjóða 
upp á stórfenglegt útsýni til allra átta. 
Tindarnir ná 1462 m hæð yfir sjávarmáli. 
Tindfjallajökulssvæðið er einnig vinsælt 
svæði fyrir þjálfun björgunarsveita.

Eyjafjallajökull
og einn síminnkandi 

skriðjökla hans
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Katla jarðvangur
jarðfræði hans og jarðvætti

Öskjueldstöð

Sandar

Jökull

Hraun frá Eldgjárgosinu, 934

Hraun frá gosinu við Laka, 1783-1784

Hraun og móberg frá ísöld. 0,8 – 3,3 milljón ára.

Súrt berg frá ísöld, eldra en 11.000 ára.

Móbergshryggir frá ísöld. Yngri en 0,8 milljón ára.

Ár og vötn

Gervigígar 

Gígaröðin við Laka, 1783 – 1784  

Eldgjár-sprungukerfið, 934
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JARÐVÆTTI

Innan vébanda jarðvangsins eru 

margar einstakar jarðmyndanir sem eru 

dæmigerðar fyr ir þau eldstöðvaker fi sem 

var lýst hér að ofan. Upphaflega voru 59 

einstakar jarðmyndanir og 22 einstakir 

menningarstaðir taldir upp í EGN-umsókninni 

árið 2010.

Heildarlýsingu á öllum einstökum jarðvættunum er að 
finna í EGN-umsókninni og á vefsíðu jarðvangsins. 
Til að gefa stutt yfirlit yfir fjölbreytni þeirra jarðvætta 
sem er að finna innan jarðvangsins eru hér birtar 
nokkrar ljósmyndir. Þessar myndir sýna staði sem 

eru jarðfræðilega áhugaverðir eins og eldfjöllin, gervigígana í 
Landbroti, Dyrhólaey, fossana Skógafoss og Seljalandsfoss og 
hið mosi þakna hraun frá Skaftáreldum. Við hlið þess er að finna 
staði sem hafa mikið menningarsögulegt gildi eins og Rútshelli, 
Núpsstað, Þykkvabæjarklaustur og þorpin þrjú á svæðinu.

Listi yfir jarðvætti
eins og fram kemur á kortinu

2. Drangurinn í Drangshlíð 
3. Dyrhólaey
4. Dyrhólaós, Loftsalahellir
5. Eyjarhóll, Pétursey 
6. Hjörleifshöfði   
8. Pöstin
10. Katla, Mýrdalsjökull, Mýrdalssandur 
11. Kirkjugólf 
13. Lómagnúpur 
15. Mögugilshellir, Þórólfsfell 
16. Nauthúsagil 
17. Skaftáreldahraun 
19. Skógafoss 
20. Steinahellir 
21. Stóra-Dímon, Litla-Dímon 
22. Systrastapi, Klausturheiði, Systravatn 
24. Þórsmörk 
25. Efra-Hvolshellar 
27. Rútshellir
28. Höfðabrekkuheiði / Þakgil
29. Laufskálavarða 
31. Paradísarhellir 
32. Seljavallalaug  
33. Þríhyrningur 
34. Álftaversgígar
38. Dverghamrar 

40. Eldgjá,Ófærufoss 
42. Emstrur, Fjallabak
43. Eyjafjallajökull, Gígjökull, Steinsholtsjökull  
44. Fagrifoss
45. Fimmvörðuháls, Magni&Móði 
46. Fjaðrárgljúfur 
47. Foss á Síðu 
48. Hafursey 
51. Lakagígar  
52. Landbrotshólar 
54. Langisjór, Fögrufjöll, Grænifjallgarður 
57. Markarfljótsgljúfur, Markarfljótsaurar 
58. Merkjárfoss/Gluggafoss
59. Reynisfjall, Reynisdrangar, Reynisfjara 
61. Seljalandsfoss, Gljúfrabúi 
62. Skaftá 
64. Sólheimajökull, Sólheimaheiði 
66. Tindfjallajökull, Tindfjöll 
69. Bjarnargarður
74. Kirkjubæjarklaustur  
80. Vík (older part of the village) 
81. Þykkvabæjarklaustur
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NÝLEG ÞRÓUN MÁLA

Jarðvangurinn er ekki einvörðungu vísindalega 

og jarðfræðilega miki lvægur, bæði á lands- 

og heimsvísu, jarðvangurinn er einnig orðinn 

miki lvægur áfangastaður ferðamanna.

Á undanförnum árum hefur ferðaþjónusta orðið 
grundvallaratvinnugrein innan jarðvangsins og ein af stoðum 
samfélagsins, sem áður byggðist aðallega á landbúnaði. Eins 
og lýst hefur verið áður er það náttúra Íslands og fjölbreytni 
landslagsins sem er aðal aðdráttaraflið fyrir ferðamenn sem 

heimsækja landið. Sama á við um jarðvanginn, en hann býður upp á ótrúlegan 
fjölda landslagsgerða þ.m.t. eldfjallalandslag, svartar sandstrendur, jökulár 
og umfangsmiklar, mosagrónar hraunbreiður. Sú staðreynd að svæðið er ekki 
langt frá höfuðborginni og alþjóðaflugvellinum á Keflavíkurflugvelli gerir það 
að verkum að svæðið er aðlaðandi áfangastaður fyrir ferðamenn allt árið um 
kring.

Jarðvangurinn stendur einnig frammi fyrir ýmsum áskorunum eins og lýst var 
í inngangi. Blómstrandi ferðamannaiðnaður er ánægjuleg uppspretta tekna á 
svæðinu sem hefur horfst í augu við fólksfækkun í landbúnaði á svæðinu með 
meðfylgjandi auknu atvinnuleysi. Ennfremur hefur umtalsverður fólksflótti 
haft áhrif á lífsgæði íbúa svæðisins. Margir íbúar eru þeirrar skoðunar að 
ferðaþjónusta geti aukið efnahagslegan sveigjanleika og styrk svæðisins 
og geti stuðlað að aukinni búsetu á svæðinu til lengri tíma litið. Hins vegar 
sjást nú þegar neikvæð áhrif frá mjög hröðum vexti ferðaþjónustunnar 
innan svæðisins. Þessi þróun er ein helsta hvatningin að vinnslu þessarar 
áfangastaðaáætlunar (DMP).

Sólheimajökull
gestir á gangi að 

jöklinum
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Emstrur að Fjallabaki
ferðamenn á ferð
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Mosaþakið hraun
Skaftáreldahraun



Áfangastaðaáætlun Katla jarðvangur

31

NÚVERANDI ÁSTAND LANDSLAGS OG 
FERÐAÞJÓNUSTU INNAN JARÐVANGSINS
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Þjóðvegurinn liggur
í gegnum Skaftáreldahraun
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Þægilegasta leiðin ti l að kynna sér jarðfræði er gegnum bílrúðuna. 

Þegar ekið er frá Reykjavík er komið að vesturmörkum jarðvangsins 

innan tveggja klukkustunda. Á næstum því hverju einasta hóteli og 

gistiheimil i er hægt að fá bæklinga með ferðamannakortum. Einnig er 

hægt að fá ítar legri upplýsingar um mismunandi áhugaverða staði 

innan jarðvangsins.

Þegar ekið er í landslaginu og einstök jarðvætti heimsótt og 

þegar áhugaverðir staðir eru skoðaðir, kemur í l jós að mjög margar 

tegundir mismunandi landslagsgerða eru innan jarðvangsins. 

Staðirnir skapa mjög mismunandi stemmningu. Þessi f jölbreytni gerir 

svæðið mjög aðlaðandi ti l ferðaþjónustu. Jarðvangurinn býður upp 

á ótrúlegt ferðalag um jarðfræði Íslands. Þar er að finna mosaþakin 

hraun á ýmsum aldri og mismunandi að uppruna. Þar er að finna 

jökla, jökulár, heiðalönd, víðerni hálendisins, gríðarstór svæði 

gervigíga og svört sandflæmi við ströndina. Í þessum kafla munum 

við skoða núverandi ástand landslags og ferðaþjónustu innan 

jarðvangsins.
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I. Lesið í landið

Svæðið býður upp á mun fleiri upplifanir en við mætti 
búast í fyrstu. Það var því ákveðið að kanna mismunandi 
landslagsgerðir og sjá hvernig þær eru nýttar í dag og 
hvaða möguleikar og hvaða takmarkanir eru á nýtingu 
þeirra út frá sjónarhóli ferðaþjónustu.

Þegar verið er að ákveða hvað teljast vera ólíkar 
landslagsgerðir og þegar verið er að reyna að fanga 
þá stemmningu sem einkennir svæðið, var byggt á 
raunverulegri reynslu þeirra sem heimsækja svæðið, 
tiltækum stafrænum landfræðilegum upplýsingum 
(GIS) og einnig var stuðst við loftmyndir. Jarðfræðikort, 
jarðvegskort og gróðurkort gáfu góðar vísbendingar 
um hinar ýmsu landslagsgerðir og yfir þá upplifun sem 
hægt er að öðlast á svæðinu. Við rannsókn á þessum 
gögnum bjuggum við til kort yfir landslagsgerðir 
(landslagseiningar) sem sýnir hversu fjölbreytt 
landslagið er. Kortið sýnir jökla, jökulár, mosaþakin 
hraun, gervigíga, heiðalönd, víðerni hálendisins, 
fjallavötn og svartar sandstrendur myndaðar af 
framburði jökulvatna. Allar þessar landslagsgerðir 
bjóða upp á einstaka upplifun og stemmningu. Svört 
ströndin er til dæmis víðfeðm auðn og landslag hennar 
er svart og líkt tunglinu á meðan heiðalöndin bjóða 
upp á græna grósku, landbúnaðarland og landslag 
sem er hæðótt og fínlegt í bugðum og beygjum. Þessar 
mismunandi landslagsgerðir skila fjölbreyttri og djúpri 
upplifun til ferðamannsins, ekki síst þegar þær tengjast 
mosaþöktu hraununum sem eru eitt aðal aðdráttarafl 
svæðisins. 

Hér að neðan ákvörðum við í stuttu máli og lýsum 
einstökum landslagsgerðum, lýsum einkennum þeirra 
og þeim möguleikum sem þær fela í sér. Saman 
mynda landslagsgerðirnar nokkurs konar frásögn eða 
auðkenni, sem er sú reynsla sem hægt er að öðlast 
innan jarðvangsins.

Grænar fjallshlíðar
nálægt Markarfljótsgljúfri
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Jöklar

Í jarðvangnum eru nokkrir stórir jöklar. Í austri er 
Vatnajökull og Mýrdalsjökull í vestri. Vatnajökull er 
hluti af stærsta þjóðgarði Íslands. Jaðrar beggja jökla 
eru tiltölulega aðgengilegir fyrir ferðamenn. Hins vegar 
er einungis hægt að fara upp á jöklana með þjálfuðum 
leiðsögumönnum. Boðið er upp á sérhæfðar jöklaferðir 
og smærri ferðir sem eru fyrir fáa ferðamenn í einu. Þar 
sem þessi svæði eru í stöðugri jarðfræðilegri deiglu þarf 
góða staðarþekkingu leiðsögumanna til þess að þeir geti 
ferðast af öryggi um svæðið með ferðamönnum.

Jökulár

Hinar fjölmörgu jökulár á svæðinu eru langar vatnaleiðir 
sem teygja sig til sjávar frá jöklunum í norðri. Þær 
mynda þversnið í landslagið og tengja saman ólíkar 
landslagsgerðir. Í dag eru jökulárnar ekki nýttar til fulls sem 
ferðaþjónustufyrirbæri. Það er aðallega vegna hættunnar 
á óvæntum flóðum og vegna þess að árnar eru ekki 
allar aðgengilegar. Hins vegar gætu þessir vatnsfarvegir 
boðið upp á áhugaverða upplifun fyrir ferðamenn, ef 
slíku væri vel stjórnað og af staðarþekkingu. Slík þróun 
ferðaþjónustu gæti byggt á þekkingu á breytileika ánna 
ásamt upplifun sem fengist af ólíkum landslagsgerðum 
sem vötnin komast í snertingu við.

Heiðalönd

Heiðalöndin mynda lágar grænar hæðir og hálsa á 
milli miðhálendisins og láglendisins. Sum svæðin eru 
landbúnaðarsvæði þar sem eru smáar, þéttar byggðir 
bóndabæja. Heiðalöndin mynda víðfeðmt landsvæði og 
græn hallandi hagalönd sem eru við hálendisbrúnina og 
sem snerta ræktarlöndin á láglendinu. Í augnablikinu eru 
þessir afréttir og heiðalönd einungis nýtt til ferðaþjónustu 
nálægt Hvollsvelli, Vík og Kirkjubæjarklaustri. Þar sem 
gróðurinn á þessum heiðalöndum hefur mun meira 
burðarþol en mosaþakin hraun, væri vel þess virði að 
hugleiða þessi landsvæði sem möguleg svæði fyrir 
ferðamenn til þess að létta álaginu af viðkvæmari svæðum 
eins og eldhraununum. 
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Svartar sandstrendur

Jarðvangurinn býður upp á víðáttumiklar og endalausar 
svartar strendur. Þar með talin er hin vel þekkta 
svarta sandströnd við Vík, ströndin við Reynisfjöru 
með basaltklettunum Reynisdröngum og ströndin við 
ferjuhöfnina í Landeyjum til Vestmannaeyja. Einnig eru 
víðáttumiklar og nánast ósnortnar svartar sandstrendur 
í Skaftárhreppi, austarlega í jarðvanginum. Eina leiðin til 
að komast þangað er að bóka ferð með leiðsögumanni. 
Það að styðja við uppbyggingu slíkra ferða gæti aukið 
aðgengileika þessara svæða fyrir ferðamenn. Slíka 
ferðamennsku væri síðan t.d. hægt að tengja við hinn 
sögulega stað Þykkvabæjarklaustur. 

Gervigígar

Tvö víðfeðm gervigígasvæði eru innan jarðvangsins, 
Landsbrotshólar og Álftavershólar nálægt veginum á 
milli Víkur og Kirkjubæjarklausturs. Þessir gervigígar 
eru sjaldgæft náttúrufyrirbrigði í heiminum. Þeir myndast 
þegar heitt, glóandi hraun rennur yfir votlendi. Þá eiga 
sér stað sprengingar þar sem vatnið sýður umsvifalaust. 
Þá myndast stórt svæði ávalra, grænna hæða með gígum. 
Áætlanir eru um að gera Landbrotshóla aðgengilegri 
með því að leggja þar göngustíga. Slíkt myndi bæta 
mjög upplifun svæðisins. Til viðbótar skapast tækifæri til 
að skoða gervigígana að innan sem eykur ánægjuna af 
upplifun svæðisins.
 

Mosaþakin hraun og mosaþakin svæði

Hin víðfeðmu mosaþöktu hraun, sem runnu eftir að 
ísöldinni lauk, eru þegar vel þekkt af gestum svæðisins. 
Yfirborð hraunanna, sem virðist svo mjúkt og grænt, felur í 
sér einstaklega aðlaðandi og lokkandi náttúru. Hins vegar 
þarf að bæta aðgengi, göngustíga og bílastæði og aðra 
aðstöðu til að takist að varðveita náttúrgæði þessara 
svæða. 
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Hálendið og stöðuvötn

Óbyggð víðerni hálendisins með stöðuvötnum og fossum 
eru dæmigerð fyrir landslagið á miðhálendi Íslands. 
Aðgengi að þessum svæðum takmarkast af árstíðum 
sem gerir það að verkum að upplifunin verður einstök 
þegar heimsóknir eru mögulegar. Gróðurfar, litadýrð og 
útsýni eru einstök. Landslagið hentar bæði fyrir stakar 
heimsóknir og lengri ferðir með leiðsögn. Þar sem mjög 
erfitt er að byggja upp innviði á svæðinu og þar sem 
svæðið er ekki aðgengilegt allt árið er ekki talið hagkvæmt 
að nota þessi svæði til fjöldaferðamennsku. Það er einmitt 
sú staðreynd að erfitt er að komast inn á þessi svæði sem 
gerir þau svona aðlaðandi fyrir gesti. Meðhöndla verður 
þessa einstöku náttúrulegu gersemi af varúð til að koma í 
veg fyrir hrörnun svæðisins og fjöldaferðamennsku. 

Stök fjöll 

Í jarðvangnum eru nokkur stök fjöll og klettar. Fjöllin 
mynduðust sem móbergsfjöll, aðallega á síðari hluta 
síðustu ísaldar við eldgos. Þau eru áhugaverð kennileiti 
í landslaginu og það er hægt að ganga upp á sum þeirra. 
Hjörleifshöfði, Hafursey og Pétursey eru dæmi um slík stök 
fjöll. 

Skógi vaxnir dalir

Þórsmörk er einstakur skógi vaxinn dalur sem er 
staðsettur á milli Mýrdalsjökuls í austri, árinnar Krossár 
í suðri og Markarfljóts og Þröngár í norðri. Fjölbreytt 
landslagið einkennist af hrikalegum gljúfrum, hömrum og 
kjarri vöxnum brekkum. Mikil fjölbreytni er í gróðurfari 
sem er einstakt á Íslandi og bundið við þetta svæði. Í 
gamla daga voru bændur í Fljótshlíð og undir Eyjafjöllum 
með kindur sínar á beit í Þórsmörk allt árið um kring þar 
sem loftslagið á svæðinu er milt. Eftir Kötlugosið 1918 
var síðan ákveðið að Þórsmörk yrði friðað fyrir beit. Það 
eru margar sérkennilegar móbergsmyndanir á svæðinu 
eins og Snorraríki, Sóttarhellar, Álfakirkja, Stakkholtsgjá 
og steinboginn í Stóra Enda. Einungis stórir fjallajeppar 
og rútur komast eftir veginum inn í Þórsmörk vegna 
breytilegs vatnafars og straumþunga. Litlir og auðveldir 
lækir yfirferðar geta breyst í ólmandi stórfljót á einungis 
örfáum klukkustundum. 
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Menningarsögulegar minjar

Innan jarðvangsins er nokkuð um menningarsöguleg 
verðmæti. Þessar minjar eru yfirleitt smáar í sniðum og 
að nokkru leyti faldar í landslaginu. Dæmi eru hellar, 
sumir manngerðir eins og Steinahellir, Rútshellir og 
Efri-Hvolshellar. Steinahellir var notaður sem þingstaður 
sveitanna á árunum 1820 til 1902.
 

Fossar

Jarðvangurinn býður upp á marga háa og stórfenglega 
fossa. Nokkrir þeirra eru mjög aðgengilegir og sýnilegir frá 
hringveginum. Seljalandsfoss og Skógafoss eru frægastir 
þeirra. Seljalandsfoss er 65 m hár foss sem fellur yfir forna 
sjávarhamra niður í vatn fyrir neðan. Vatnið kallast Kerið 
eða Fossker. Það er hægt að ganga á bakvið fossinn og 
komast út hinum megin. Þetta er eini fossinn á Íslandi þar 
sem þetta er mögulegt. Fossinn er lýstur upp á næturnar 
og á veturna. Skógafoss er einn fegursti foss á Íslandi. 
Þessi klassíski 62 m hái og 15 m breiði foss er neðsti 
fossinn í Skógá. Meira en 30 fallegir minni fossar eru í ánni 
áður en hún fellur yfir klettana við Skóga. Síðan liðast áin 
mjúklega um Skógasand og áfram út í Atlantshafið. Stígur 
liggur upp á topp bjargsins við fossinn og þaðan er hægt 
að ganga upp með Skógagili þar sem hægt er að skoða 
alla 30 litlu fossana á leiðinni. Fyrir utan þessa tvo fossa 
er hægt að sjá marga aðra smærri en mjög fagra fossa 
innan jarðvangsins, eins og í Bláfjallakvísl við Öldufell og 
Ófærufoss í Eldgjá.
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Þorp

Vík, Hvolsvöllur og Kirkjubæjarklaustur eru þrjú helstu 
þorpin á svæðinu. 

Vík er syðsta þorpið og eina sjávarþorpið á Íslandi sem 
er hafnlaust. Það er aðalbæjarkjarninn í Mýrdalshreppi. 
Um tíma fóru fiskveiðar fram á hjólabátum sem gátu keyrt 
beint út í sjó og aftur til baka. Aflinn fór til verkunar í 
litlu fiskvinnslufyrirtæki á staðnum. Saga þorpsins hófst 
með vaxandi óánægju meðal íbúa Mýrdalshrepps sem 
þurftu að ferðast langar leiðir til að sækja sér matvæli og 
vistir. Þeir þurftu að fara annað hvort til Papóss við Höfn 
í Hornafirði eða alla leiðina til Eyrarbakka í vestri. Árið 
1833 hófu tveir bændur innflutning á vörum frá Englandi 

og seldu vörurnar síðan til nágranna sinna. Viðskiptin uxu 
jafnt og þétt. Árið 1916 stofnuðu þeir fyrirtæki sem keypti 
skipið Skaftfelling til flutninga á vörum milli Englands og 
Víkur. Skipið er núna til sýnis í skemmu í gamla miðbænum.

Hvolsvöllur er í vestasta hluta jarðvangsins og er þorp sem 
lætur frekar lítið yfir sér. Það er staðsett á mýrlendi sem 
tilheyrir Landeyjunum og er í sveitarfélaginu Rangárþingi 
eystra. Heiti bæjarins þýðir akur sem liggur á hæð. Hvoll er 
fornt heiti á orðinu hóll og völlur merkir akur. Heiti bæjarins 
er dregið af nafni hins sögufræga bæjar Stórólfshvols.

Kirkjubæjarklaustur á sér einnig athyglisverða sögu. 
Þorpið var upphaflega stofnað af nunnum sem klaustur. 
Þetta útskýrir trúarlegan uppruna heitisins á bænum og 

útskýrir einnig nöfnin á mörgum stöðum í nágrenninu eins 
og Kirkjugólfi (sem er náttúrulegt gólf úr basaltstuðlum), 
Systrastapa og Systrafossi. Í ljósi þessarar arfleifðar er 
þorpið ekki einungis helsta þjónustumiðstöð svæðisins, 
heldur einnig miðstöð sögulegra minja og hefðar, eins og 
Vík.
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Að vinna með landslagsgerðir

Aðalgildi þess að ákvarða mismunandi landslagsgerðir felst í því að með því að bera 
kennsl á mismunandi stemningu svæðisins, en með því að skilja landslagið betur 
er hægt að skilja betur möguleika þess og upplifun svæðisins. Í dag eru ekki allar 
landslagsgerðirnar nýttar til ferðaþjónustu. Mestur þéttleiki ferðamanna er í og við 
þjóðveginn (í þorpum, við fossa og í mosaþöktum hraunum). Einnig eru vissir staðir á 
hálendinu mjög vinsælir (Lakagígar, Hólaskjól/Eldgjá og Þórsmörk). Þessar vinsældir 
ráðast fyrst og fremst af því hvað svæðin eru aðgengileg og hversu auðvelt er að 
bóka ferðir með leiðsögn inn á þessi svæði. Hins vegar eru sum þessara vinsælu 
svæða einnig meðal viðkvæmustu svæðanna eins og t.d. mosaþöktu eldhraunin. Þau 
eru viðkvæmust og verða fyrir hvað mestu tjóni vegna ferðamennsku. Hins vegar eru 
heiðalöndin lítið nýtt til ferðamennsku. Þess vegna eru möguleikar á því að ferðast um 
tiltölulega lítið þekkt svæði og minnka álagið á vinsælli svæðum að sama skapi. Það að 
skilja hvaða möguleikar felast í sérhverri landslagsgerð hjálpar til við að ná jafnvægi 
milli nýtingar landslagsins til afþreyingar og náttúrulegs gildis þess. 
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Ekið um hálendið 
við Öldufell
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Mosavaxið hraun
undir álagi, ófturkræfar 

skemmdir
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II. Ferðamannalandslagið

Við könnun jarðvangsins verður alveg ljóst hvernig áfangastaðirnir 
virka í því ástandi sem þeir eru núna, hver áhrif ferðaþjónustunnar 
eru á landslagið og hvaða vandamálum og áskorunum er staðið 
frammi fyrir. Samkvæmt niðurstöðum vinnuhópa og netkönnunar 
drögum við þetta svona saman.

Umhverfi, dýralíf og gróðurfar

Náttúran er berskjölduð innan jarðvangsins og viðkvæmni 
gróðurlendisins er ein af stærstu áskorunum jarðvangsins. Þegar 
landslagið og jarðvættin eru heimsótt verður öllum ljóst að svæðinu 

hnignar vegna mikillar ferðaþjónustu. Á mörgum stöðum er að 
finna tjón á gróðurlendinu sem mun ekki ganga til baka. Einkum er 
slíkt tjón að finna nálægt gönguleiðum sem liggja að þjóðveginum 
í mosaþöktum hraunbreiðum (t.d. í Skaftáreldahrauni á merktum 
útsýnisstað). Á slíkum stöðum hefur viðkvæm mosaþekjan 
breyst í brúnt moldarsvað sem virðist vera að dreifast hratt um 
landslagið í kring. Það er eftirtektarvert að merktar gönguleiðir 
sem liggja inn í hið víðfeðma Skaftáreldahraun sem er mosaþakið, 
eru einungis merktar með þunnum stikum. Band er strekkt á milli 
stikanna en það er ekki áberandi. Það er auðvelt og freistandi 
fyrir gangandi að ganga á mosanum fyrir utan stikurnar sem 
veldur því að gróðureyðingin eykst og dreifist smám saman yfir 
æ stærra svæði. Önnur dæmi um slíka þróun eru göngustígar við 
Seljalandsfoss og Skógafoss. Upprunalegu stígarnir eru orðnir 

Dæmigerð fuglategund fyrir Ísland (Tjaldur)
tap búsvæða og náttúrlegs umhverfis
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eitt moldarflag vegna of mikils álags. 
Þessi mál þurfa inngrips við þegar í stað 
þar sem þau hafa áhrif á frammistöðu 
jarðvangsins, bæði sem náttúrlega 
verðmæts svæðis og sem áfangastaðar 
ferðamanna. Þau jarðvætti sem eru 
kynnt ferðamönnum eru flest staðsett í 
viðkvæmum vistkerfum og í viðkvæmu 
landslagi samkvæmt rannsóknum sem 
framkvæmdar voru af Ólafsdóttir, 
Runnström og Arnalds árið 2013. Sú 
ákvörðun að skrá öll þessi jarðvætti 
frá vísindalegu og jarðfræðilegu 
sjónarhorni er rökrétt þar sem þau 
mynda einstaka jarðfræði jarðvangsins 
á heimsvísu og þau hafa mikið gildi 
bæði vísindalega og til menntunar. Að 
afmarka jarðvættin sem áhugaverð 
fyrirbæri fyrir ferðamenn er líka rökrétt 
út frá einstakri fegurð fyrirbæranna. 
Hins vegar frá sjónarhóli náttúruverndar 
er hreinlega hræðilegt að skilgreina 
mörg jarðvætti innan þessara viðkvæmu 
vistkerfa. Slíkt veldur umfangsmikilli og 

óafturkræfri eyðileggingu á landslaginu 
og slík hröð eyðilegging er í gangi þessa 
stundina. Það er erfitt að viðhalda og 
vernda svæðin svo vel sé. Slíkt er nánast 
ómögulegt nema til komi ígrundað 
skipulag, afmörkun svæða í kringum 
jarðvættin (zoning) og með því að beita 
hönnun inn í landslagið. Það er mjög 
mikilvægt að viðurkenna að það er 
hið náttúrulega landslag sem er helsta 
aðdráttarafl ferðamanna inn á svæðið. 
Þess vegna þarf að setja í algjöran 
forgang að vernda bæði náttúruna og 
áfangastaðinn sem slíkan. Hvað varðar 
tap gróðurlendis vegna uppblásturs og 
jarðvegseyðingar þá hefur það bein 
áhrif á tap búsvæða (einkum búsvæða 
fugla). Af því að gróðurþekjan hefur 
skemmst vegna ágangs ferðamanna, 
tapast hentug búsvæði og varplönd. 
Þetta hefur mjög afdrifaríkar afleiðingar 
fyrir þann fjölda fugla sem getur búið 
innan jarðvangsins.

Útbreiddar skemmdir
viðkvæmur gróðurinn eyðist
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Öryggismál
ferðamenn stöðva bíla sína 

á þjóðveginum

Innviðir

Til viðbótar við sýnileg ummerki um alvarlega jarðvegseyðingu og hnignun landgæða 
sem nefnd voru hér að ofan, eru innviðir til ferðamennsku á svæðinu oft ónógir, 
ófullkomnir eða ekki þess eðlis að þeir ráði við vaxandi fjölda ferðamanna. Þrátt 
fyrir þá staðreynd að margir áfangastaðir og jarðvætti hafi ákveðinn afleggjara frá 
þjóðveginum eða ákveðna göngustíga þá virðist það vera freistandi fyrir ferðamenn 
að leggja bílnum annað hvort beint á áfangastaðnum sjálfum eða við veginn, stíga út 
úr bílnum og ganga beint út í landslagið. Yfirleitt er engin girðing eða hindrun sem 
verndar viðkvæmt heimskautalandslagið fyrir þeim gríðarlega fjölda gesta sem ganga 
um svæðið. Þetta veldur óskipulögðum og oft ótakmörkuðum aðgangi að viðkvæmum 
svæðum. Þegar til lengri tíma er litið er ekki talin æskileg lausn að byggja girðingar 
allt í kring þar sem slíkar manngerðar girðingar myndu draga úr fegurð svæðisins. 
Hins vegar þarf að skipuleggja innviði á meðvitaðan hátt og hanna aðgangspunkta 
og hvíldarsvæði. Vönduð hönnun og skipulagning áfangastaða myndi hjálpa til við að 
stýra og stjórna flæði fólks um landslagið. Önnur áskorun er öryggi og geta þjóðvegar 
eitt umhverfis landið. Vegna aukinnar ferðamennsku hefur umferð um þjóðveginn 
einnig aukist. Einkum eru allir staðir sem eru nálægt afleggjurum óöruggir og líklegt 
verður að teljast að þar verði slys, bæði núna og í framtíðinni.
Þegar verið er að ræða um innviði og göngustíga eða göngubrautir hefur verið bent 
á í vinnuhópunum og í vettvangsferðum að meiri athygli ætti að beina að öruggum 
leiðum yfir ár og læki fyrir gangandi vegfarendur. Einkum á Þórsmerkursvæðinu væri 
hægt að bæta tengingar á milli ólíkra gönguleiða með því að byggja nýjar brýr fyrir 
fótgangandi.
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Fjaðrárgljúfur
ekki alltaf hægt að tryggja 

öryggi ferðamanna

Fjaðrárgljúfur
ferðamenn stíga yfir 

girðingu nærri gljúfrinu

Við þjóðveg eitt
slysahætta vegna 
myndatöku

Skaftáreldahraun
eyðilegging gróðurþekju
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Fjaðrárgljúfur
séð úr lofti sjást greinilega

 umtalsverðar gróðurskemmdir
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Núpsstaður
lokaður ferðamönnum

Fjaðrárgljúfur
salerni og bílastæði standa í vegi 
fyrir útsýni til gljúfursins
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Aðstaða og gestrisni

Eftir greininguna, vinnustofurnar og netkönnunina varð ljóst 
að bæta þarf þjónustustig og aðstöðu á mörgum ólíkum 
áfangastöðum. Oft skapaði skortur á nógu góðri og hreinni 
salernisaðstöðu stór vandamál. Við Seljalandsfoss er t.d. einungis 
eitt salerni (karlar og konur) sem veldur löngum biðröðum og 
pirringi. Önnur afleiðing af skorti á fullnægjandi salernisaðstöðu 
er sú staðreynd að fólk hefur tilhneigingu til að stöðva bíl sinn 
við veginn og nota náttúruna sem salerni. Afleiðingin er útbreidd 
mengun og skemmdir á landslaginu. Í tengslum við þetta væri 
hægt að bæta gestrisni og aðstöðu á helstu ferðamannastöðunum. 
Slíkt felur í sér betri merkingar og fræðsluskilti, bekki, nærveru 
landvarða og gæslumanna auk skýla fyrir göngumenn á hálendinu. 
Einnig hefur skortur á upplýsingamiðstöðvum fyrir ferðamenn og 
lítill sýnileiki jarðvangsins (á skiltum og í bæklingum um svæðið) 
verið nefnt sem dæmi um þætti sem hægt væri að bæta.

Ennfremur verður ljóst þegar jarðvangurinn er sóttur heim að 
margar byggingar eins og salernisbyggingar, upplýsingaskilti og 
ruslafötur virðast vera settar inn á svæðið sem einhvers konar 
staðlaður búnaður. Þannig eru byggingar, skilti og ruslafötur 
ekki aðlagaðar að einkennum hvers áfangastaðar fyrir sig. 
Skýrt dæmi um þetta er núverandi salernisbygging á Núpsstað. 
Þegar þú kemur á staðinn er salernisbyggingin það fyrsta sem 
þú sérð – fremur óskemmtileg bygging sem skyggir á útsýnið að 
gamla bænum í bakgrunni. Þetta sýnir að það vantar hönnun á 
sérhverjum stað fyrir sig sem tekur tillit til aðstæðna á staðnum 
og sem eykur upplifun ferðamanna frekar en að draga úr henni.  
Annað dæmi um það þegar taka þarf tillit til aðstæðna á hverjum 
stað við hönnun og skipulagningu, er aðkoman að hinu mjög 
svo vinsæla Fjaðrárgljúfri. Þegar komið er að gljúfrinu úr suðri 
er það aftur salernisbyggingin það fyrsta sem sést og lokar 

fyrir allt útsýni inn í gljúfrið sjálft. Salernisbyggingin sjálf er vel 
hönnuð og einstök fyrir þennan stað. Hins vegar er staðsetning 
byggingarinnar alveg glötuð og hefur mjög neikvæð áhrif á 
upplifun ferðamanna af heimsókninni. Sama á við um hin mörgu 
upplýsingaskilti og nestisborð sem hefur verið dreift á víð og 
dreif í kringum salernisbygginguna. Þessi tilviljanakennda dreifing 
á skiltum og borðum, sem má sennilega rekja til nægs rýmis og til 
skorts á samráði meðal þeirra sem settu þetta upp, gerir það að 
verkum að sá sem kemur að gljúfrinu upplifir óreiðu og mannleg 
ummerki í stað þess að njóta náttúrunnar. Þessi tvö dæmi eru ekki 
einu jarðvættin þar sem slík vandamál koma fram. Sama á við um 
Seljalandsfoss, Skógafoss, Reynisfjöru og Dyrhólaey þar sem 
margar byggingar, bílastæði og alls kyns byggingar, garðhúsgögn 
og upplýsingaskilti eyðileggja ósnortið útsýni til hins fagra 
náttúrufyrirbæris.

Önnur áskorun er öryggi jarðvættanna í sjálfu landslaginu. Alveg 
síðan ferðamönnum fór að fjölga að ráði hefur öryggi ferðamanna 
á hinum ólíku áfangastöðum farið að skipta meira og meira máli. 
Á undanförnum árum hafa orðið nokkur dauðaslys við jarðvættin 
sem standa við þjóðveginn. Dæmi eru um umferðarslys á 
þjóðveginum þegar fólk stöðvar skyndilega bíla sína til þess að 
taka myndir og skoða landslagið. Þá virðist fólk ekki átta sig á 
því að það er í mikilli hættu á því að verða fyrir öðrum bílum 
sem aka framhjá. Önnur dæmi eru hætta á flóðum og drukknun 
við ströndina (nokkur slys hafa t.d. verið tilkynnt við Reynisfjöru). 
Ferðamenn hafa einnig hunsað viðvörunarskilti og girðingar sem 
hafa verið settar upp þeim til verndar. Afleiðing þessa er að verið 
er að setja upp fleiri girðingar og fleiri skilti við hin ólíku jarðvætti. 
Það er áskorun hins vegar að rannsaka hvernig rýmiskipulag og 
hönnun áfangastaðanna sjálfra gæti komið í veg fyrir slík slys.
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Verið að taka sjálfur og ljósmyndir 
og á meðan er staðið á miðjum þjóðveginum
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Samfélagið á staðnum og hagsæld heimamanna

Eftir greininguna varð ljóst að hægt var að styrkja tengsl 
samfélaganna á staðnum við jarðvanginn og ferðaþjónustuna enn 
frekar. Aðalástæðan fyrir því að þetta er æskilegt er að samfélagið 
á staðnum og hefðirnar geta skilað einstökum og sérstökum 
upplifunum til ferðamanna og aukið við náttúruupplifun þeirra. 
Að auki var talið æskilegt frá sjónarhóli sjálfbærrar þróunar innan 
jarðvangsins að kanna hvernig samfélögin í jarðvangnum gætu 
hagnast á aukninni starfsemi í ferðaþjónustunni. Til dæmis væri 
hægt að bæta framleiðslu og sölu á alls kyns vöru sem seld væri 
staðbundið og hægt væri að auka notkun og sölu á mat sem er 
einkennandi fyrir svæðið (hefðir). Einnig gætu ferðaþjónustuaðilar 
á staðnum og leiðsögumenn, sem jafnframt eru heimamenn, gegnt 
stærra hlutverki innan ferðaþjónustunnr heldur en til dæmis 
leiðsögumenn af höfuðborgarsvæðinu. Jarðvangurinn ætti að 
stofna til samstarfs við ferðaþjónustuaðila á staðnum til að hvetja 

og styðja við staðbundin fyrirtæki og hugmyndir sem gætu skapað 
störf fyrir íbúa auk þess að stuðla að betri og stöðugri hagsæld 
á svæðinu til lengri tíma litið. Ennfremur eru verslanir og aðstaða 
í þorpunum verðmæt, ekki bara fyrir ferðamenn heldur einnig 
fyrir íbúa. Til að viðhalda búsetu í þorpunum skiptir öllu máli að 
verslunin þrífist til lengri tíma litið. Hins vegar getur ferðaþjónustan 
einnig haft neikvæð áhrif á samfélagið innan jarðvangsins. Oft 
er sú staðreynd að margir erlendir starfsmenn veitingastaða og 
hótela á staðnum eru að setjast að innan samfélagsins eitthvað sem 
íbúar upplifa sem mögulega ógn við samfélag íbúanna á staðnum. 
Ekki vegna þess að þetta fólk sé útlendingar heldur vegna þess 
að fjöldi þeirra getur verið slíkur að þeir verði meirihluti íbúa í 
þorpinu en á sama tíma hafa þeir oft takmarkaðan áhuga á því 
að taka þátt í samfélaginu. Þetta getur valdið ólgu og upplausn 
í samfélögunum. Þess vegna er skynsamlegt að finna leiðir til að 
erlenda innflytjenda til að taka meira þátt í samfélaginu t.d. með 
því að skipuleggja sameiginlega viðburði.

Vík
umferðarteppur á 
háannatíma
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Sögulegar minjar
Drangshlíðarklettur með innbyggðu 
fjárhúsi og hlöðu

Hálendið heimsótt
merkingar og skilaboð til gesta 

í gluggum gestastofu
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Rútuferð
á leiðinni inn í Laka 
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ÁSKORANIR
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Fjaðrárgljúfur
göngustígar í landslaginu, merki 
um skemmdir

Skaftáreldahraun
rof og tap á gróðurþekju

Fjaðrárgljúfur
stöðug þörf fyrir viðhald og 
viðgerðir á gönguleiðum

Reynisfjara
öryggisleiðbeiningar og 
skilti fyrir gesti

Seljalandsfoss
söfnunarkassi notaður sem 
ruslafata

Upplýsingar og skilti 
oft ruglingsleg og óskýr



Áfangastaðaáætlun Katla jarðvangur

59

Landslag jarðvangsins virðist þjást vegna eigin velgengni. 

Vinsældir svæðisins leiða ti l stjórnlauss ágangs og álags á 

landslagið sem er að verða fyr ir varanlegum áhrifum. Tjónið vegna 

of miki l lar ferðamennsku bir tist á mismunandi vegu og á mismunandi 

skala, allt frá skemmdum göngustígum yfir í vandamál með innviði 

og afmörkun svæða. Það hversu áskoranirnar eru flóknar og 

fjölbreyti legar krefst flókinna lausna, þar sem tekið er ti l l it t i l þess 

að vandamálið er ti l staðar í mörgum mismunandi verkefnum og á 

mörgum ólíkum stigum. Hér lýsum við helstu áskorununum. Ekki bara 

þeim sem snerta rými og landslag heldur einnig þeim sem tengjast 

vitund almennings, og samfélagsins á staðnum.

Merkingar í landslaginu
til að koma í veg fyrir frekara tjón á náttúrunni
hafa ekki alltaf tilætluð áhrif
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Vönduð stýring, skipulag og hönnun innan jarðvangsins 

Það að geta upplifað svona mikla fjölbreytni landslagsgerða innan 
eins jarðvangs er jákvæður og einstakur eiginleiki jarðvangsins, sem 
fer fram úr væntingum við stofnun hans. Hægt væri að nýta þennan 
eiginleika mun betur, t.d. við markaðssetningu og í samskiptum 
við ferðamenn og við upplýsingagjöf. Landslagsgerðirnar bjóða 
upp á möguleika á mjög ólíkri upplifun fyrir mismunandi tegundir 
gesta á svæðinu. Hins vegar virðist núverandi skipulag innan 
jarðvangsins ekki taka mið af einstökum jarðvættum og hverri 
landslagsgerð fyrir sig. Allir ferðamannastaðirnir eru skipulagðir 
á sama hátt, án þess að tekið sé tillit til viðkvæmra staðbundinna 
aðstæðna. Dýpri skilningur á landslagsgerðum, eiginleikum þeirra 
og burðargetu gæti haft bein áhrif á skipulagsákvarðanir og 
inngrip er snertir bæði val á staðsetningu fyrir ferðamannastaði 
og raunverulega hönnun á staðnum. Ólíkar landslagsgerðir 
krefjast allar sérstakra ráðstafana er varðar aðgengi, landnotkun 
og raunverulega hönnun aðstöðunnar á staðnum. Þessi nálgun er 
forsenda sérsniðinna lausna innan áfangastaðaáætlana, lausna 

sem vernda bæði náttúruleg gæði landslagsins og bjóða um leið 
upp á verðmæta upplifun ferðamanna.
Þá er vönduð skipulagning og svæðaskipting ekki einungis góð 
fyrir náttúruvernd heldur styður einnig við efnahagslegt gildi 
jarðvangsins í ferðaþjónustu og hjálpar til við að hámarka þær 
tekjur sem samfélagið á staðnum getur haft af ferðaþjónustu á 
sjálfbæran hátt. Eins og staðan er núna hefur óafturkallanlegt 
tjón (skemmdir) á gróðurþekju, sem finna má á vinsælustu 
ferðamannastöðunum, bein áhrif á upplifun ferðamanna. 
Ferðamenn, sem eru innblásnir af lofandi ljósmyndum í flestum 
bæklingum, geta orðið fyrir vonbrigðum við hina raunverulegu 
heimsókn þar sem aðstæðurnar á staðnum mæta ekki væntingum. 
Tap á gróðurþekju hefur bein áhrif á tap landslagsgæða og hefur 
neikvæð efnahagsleg áhrif á langtíma verðmæti jarðvangsins sem 
áfangastaðar. Grípa þarf umsvifalaust til aðgerða til að vernda 
vistrænt og efnahagslegt gildi landslags jarðvangsins, bæði nú og 
fyrir komandi kynslóðir. 

Gönguferð
nálægt Emstrum að Fjallabaki
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Göngustígamerkingar á hálendinu
nálægt Emstrum að Fjallabaki.



Áfangastaðaáætlun Katla jarðvangur

62

Markaðsherferðir 
hafa áhrif á ferðalög 

gesta

umhverfi og geta haft afgerandi afleiðingar í för með sér eins 
og hnignun landgæða og hættuástand. Víðáttan sem virðist vera 
endalaus, náttúrugæði og óvenjulegt eðli landslagsins fá marga 
ferðamenn einfaldlega til að gleyma því hvaða áhrif heimsókn 
þeirra getur haft. En hverjum skal um kenna þegar fyrirmyndir 
eru villandi? Það verður að viðurkennast að markaðsherferðir og 
samfélagsmiðlar hafa gríðarlega mikil áhrif á hegðun ferðamanna.

Jarðvangur í styrkum tengslum við staðarsamfélagið

Markmið samstarfsnets hnattræna jarðvanga (Global Geoparks 
Network) er að vernda og varðveita jarðminjar á þann hátt 
sem leyfir staðbundnum samfélögum að hafa meira að segja um 
þessi fallegu svæði og fá af þeim tekjur á sjálfbæran hátt. Í þessu 
sambandi er mjög mikilvægt að fjárfesta í því að byggja upp sterk 
tengsl á milli skipulags jarðvangsins og samfélagsins á staðnum. 
Í dag er jarðvangurinn þegar með samstarf við grunnskóla og 
frumkvöðla á staðnum. Enn frekara virkt samstarf við fyrirtæki 
innan jarðvangsins og stuðningur við þau, fjárhagslegur eða með 
samstarfi og vinnu starfsmanna gæti orðið til að styrkja samstarfið 
enn frekar og gera jarðvanginn sýnilegri á svæðinu. Þetta er hægt 
að gera gegnum sameiginleg verkefni, þjálfun, sameiginlegar 
rannsóknir, útgáfustarfsemi og skipulagningu viðburða.

Þörfin á betri meðvitund 

Almennt séð virðast ferðamenn skorta meðvitund um það hversu 
viðkvæmt og berskjaldað landslag jarðvangsins er. Fyrir marga 
gesti felur landslag heimskautasvæðisins í sér aðlaðandi og 
óvenjulega upplifun og hjá flestum er þessi upplifun mjög ólík 
þeirra hversdagslegu reynslu heima við. Fæstir ferðamenn skilja 
viðkvæmt eðli þessa eldfjallalandslags og þeir vita ekki hvernig 
þeir eiga að haga sér. Flestir verða uppnumdir af stærð og fegurð 
landslagsins sem verður til þess að þeir stöðva bílinn skyndilega 
til þess að taka heillandi ljósmyndir. Oft hafa ferðamenn orðið fyrir 
áhrifum af mögnuðum ljósmyndum sem eru í ferðabókum og á 
samfélagsmiðlum. Myndir sem sýna fólk sem gengur á viðkvæmum 
mosa eða sem syndir í ólgandi jökulám eru sterkar fyrirmyndir sem 
oft eru leiknar eftir af ferðamönnum þegar þeir heimsækja svæðið 
sjálfir. Slík tilvik sýna oft enga tillitssemi fyrir hinu náttúrulega 
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Stórstjörnur
Justin Bieber tók upp 
myndband í Fjaðrárgljúfri

Óskipuleg upplýsingagjöf 
mismunandi skilti sem eru ekki 
í samræmi hvert við annað

Samfélagsmiðlar
sem stuðla að því að gengið sé 
á viðkvæmum mosanum

Óskýr skilti 
hægt væri að segja betur 
frá staðnum

Lélegur sýnileiki 
upplýsinga og skilta 
um jarðvanginn

Fjölmiðlar og kvikmyndir
landslag er notað sem bakgrunnur 
í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum



Áfangastaðaáætlun Katla jarðvangur

64

Þörfin fyrir nýja stigskiptingu skipulags á aðlaðandi 
áfangastöðum 

Í augnablikinu gefur listinn yfir jarðvætti til kynna marga ólíka 
áfangastaði sem eru aðlaðandi fyrir ferðamenn. Jarðvangurinn 
skráði og kynnti til að byrja með 81 ólík jarðvætti. Þessi jarðvætti 
voru hluti umsóknarinnar sem var forsenda þess að jarðvangurinn 
varð jarðvangur sem nú er á lista um hnattræna jarðvanga 
UNESCO. Nýlega hefur jarðvangurinn fækkað jarðvættum sem 
hann leggur áherslu á í 51. Þrátt fyrir það er sú staðreynd að svona 
margir aðlaðandi áfangastaðar eru í kynningu gagnvart gestum 
að þessir 51 áfangastaðir eru í hættu vegna of mikils ágangs 
ferðafólks. Það að þróa áætlun sem hefur að markmiði að draga 
úr fjölda aðlaðandi áfangastaða og aðskilja aðaláfangastaðina frá 
stöðum sem eiga að vera í öðru eða þriðja sæti myndi hjálpa til við 
að ná stjórn á ástandinu og stuðla að stýringu á ferðamennskunni 
innan landslagsins. Þetta má gera án þess að vanrækja eða hunsa 
vísindaleg og jarðfræðileg verðmæti upprunalega listans sem náði 
yfir 81 jarðvætti. Meginmunurinn er sá að taka ætti ákvarðanir um 
það hvaða jarðvætti af þessum 81 henta til ferðamennsku (og má 
þannig kynna, hanna, skipuleggja og stjórna) og hvaða jarðvætti 
henta ekki. 

Forðast skal útbreiddar skemmdir, ná þarf stjórn á 
ástandinu 

Ein afleiðing þess að kynna 81 jarðvætti til skoðunar ferðamanna 
innan jarðvangsins var að stjórnlaus staða skapaðist þar sem öll 
þessi jarðvætti gætu orðið fyrir óafturkræfu tjóni eins og hnignun 
landgæða og jarðvegseyðingu. Með öðrum orðum, það tjón á 
landslaginu sem skapast vegna of margra ferðamanna dreifist yfir 
miklu stærra svæði. Þessi þróun gerir það að verkum að næstum 

ómögulegt verður að stýra og stjórna öllum áfangastöðunum. 
Með því að stjórna og miðla flæði fólks í gegnum svæðið og með 
því að leiða það að fáum, sérvöldum áfangastöðum, er hægt að ná 
aftur stjórn á ástandinu og stýra þróuninni á nýjan leik.
 
Forðast skal skyndilausnir og aðgerðir sem eru ekki sniðnar 
að ákveðnum áfangastöðum

Margir ólíkir áfangastaðir sýna merki um skaða vegna of mikils 
fjölda ferðamanna og í rauninni er stöðug þörf á viðgerðum og 
viðhaldi. Oft kemur einnig upp skyndileg þörf fyrir viðgerðir 
og viðhald á skemmdum stöðum auk brýnnar þarfar á 
endurskipulagningu og nýrri hönnun. Slíkt getur leitt til þess að 
gripið sé til skyndilausna. Vegna tímapressu er skipulagningin 
og hönnunin oft ekki ígrunduð og hugsuð til enda og þess vegna 
eru skyndilausnirnar oft ekki aðlagaðar eða sniðnar að einstökum 
áfangastöðum. Hins vegar verður að spyrja þeirrar spurningar 
hvort þessar skyndilausnir stuðli að raunverulegri upplifun 
svæðisins, og hvort þær falli að landslaginu og virði eiginleika 
þess á hverjum stað. Slæmt ástand, sem er m.a. við aðkomuna að 
Seljalandsfossi, Dyrhólaey, Núpsstað og Fjaðrárgljúfri, er dæmi 
um þetta en því hefur þegar verið lýst.
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Sérkennilegt fjárhús
og hlaða í Drangshlíðarkletti
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Greina þarf á milli ólíkra upplifana og ólíkra markhópa 

Landslag Íslands frá náttúrunnar hendi er það sem er helsta 
aðdráttarafl ferðamanna til landsins. Fjölmargar kannanir (t.d. 
Sæþórsdóttir, 2014; Sæþórsdóttir og Saarinen 2016, ITB 2014) 
sýna fram á hversu mikinn áhuga gestir hafa á ósnortnu landslagi 
á Íslandi. Hins vegar hafa ferðamenn, fyrir utan þennan almenna 
áhuga, mismunandi óskir og væntingar til náttúrunnar í ferðum 
sínum. Sumir ferðamenn eru afskaplega viðkvæmir gagnvart öllum 
mannvirkjum og mannlegum ummerkjum í landslaginu, eins og 
fyrir byggingum, skiltum og innviðum ýmis konar. Þeir vænta þess 
að upplifa ósnortin víðerni. Aðrir ferðamenn eru þolnari gangvart 
manngerðum þáttum í landslaginu. Ferðamenn gera mismunandi 
kröfur um leið og þeir hafa mismunandi sjónarhorn á þá þjónustu 
sem þeir fá á hverjum áfangastað og hversu mikil uppbygging er á 
staðnum. Áskorunin felst í því að sérsníða væntingar ferðamanna 
að þeim möguleikum sem eru til staðar og að þeim einkennum og 
þeirri berskjöldun sem landslagið felur í sér. Ef landslagið mætir 
væntingum gestsins stuðlar það að ánægju hans og ánægjulegri 
upplifun. Samt sem áður er ljóst að ekki er hægt að mæta 
væntingum allra gesta né að þjóna sérhverjum viðskiptavini svo 
vel sé (Buhalis, 2000).

Með því að byggja á þeim vísindalega skilgreindu landslagsgerðum 
sem fyrr hafa verið nefndar er hægt að ákvarða nokkrar mismunandi 
tegundir upplifunar sem hægt væri að bjóða ólíkum markhópum. 
Hins vegar er ekki hægt að byggja þessa ákvörðun upplifunar 
einvörðungu á landslagsgerðunum, heldur þarf einnig meiri innsýn 
í ólíka markhópa og kröfur þeirra. Í næsta kafla fjöllum við um 
þörfina á frekari umræðu og útskýringu á hinu óhlutbundna orði 
ferðamaður. Ferðamaður er ekki bara ein tegund manneskju sem 
hefur almennar óskir og þarfir. Markhópum skal lýsa skv. ákveðnu 
skilgreindu rófi – The Recreation Opportunity Spectrum (ROS) 
og samkvæmt líkaninu sem kennt er við Purist viðhorfakvarðann. 
Þannig er hægt að aðgreina kröfur ólíkra markhópa og sjá hvernig 
þeir nýta sér landslagið (Stankey, 1973; Sæþórsdóttir 2010; 
Ólafsdóttir, et.al. 2016).
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Náttúrusinni eða þjónustusinni?
skipuleggja þarf og hanna fyrir

mismunandi markhópa
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Að stilla saman upplifun ferðamannsins og væntingar 
hans – náttúrusinninn andspænis þjónustusinnanum 

Purist kvarðinn flokkar ferðamenn í fjóra hópa: Mikinn 
náttúrusinna, náttúrusinna, almennan ferðamann og þjónustusinna. 
Allir þessir hópar hafa ákveðin viðhorf og eru misviðkvæmir fyrir 
væntingum um ósnortið landslag, hversu mikið landslagið er 
manngert og hvort manngerðir hlutir eða byggingar eru til staðar 
í landslaginu. Sæþórsdóttir (2010) tengir Purist viðhorfakvarðann 
við ROS rófslíkanið. Sú samsetning er kjörin til þess að girða af og 
skipta ferðamannasvæðum utandyra niður í minni svæði og bjóða 
bæði upp á landslag þar sem manngerðir hlutir eru til staðar og 
upplifun í ósnortnum óbyggðum. ROS-rófslíkanið segir til um 
hvers konar ferðaupplifun er hægt að bjóða gestinum miðað við 
landfræðileg einkenni svæðisins á meðan Purist viðhorfakvarðinn 
tengir niðurstöðu ROS-rófslíkansins við mismunandi markhópa 
ferðamanna sem geta verið allt frá því að vera miklir náttúrusinnar 
yfir í þjónustusinna.

Náttúrusinninn væntir þess að sjá hágæða náttúru og ósnortin 
víðerni. Hann eða hún er virkur landkönnuður sem vill fara út fyrir 
hefðbundnar leiðir, vill frumupplifun af náttúrunni, vill ferðast einn 
eða í litlum hópi og er sjálfstæður þegar kemur að skipulagningu 
ferðarinnar og gistingar. Þjónustusinninn er miklu meira háður 
vel skipulagðri ferðaþjónustu og ferðast gjarnan með stærri hópi 
fólks. Hann vill upplifa og búa við mikil þægindi og hegðar sér eins 
og áhorfandi en ekki eins og landkönnuður. Þessi mismunur sýnir 
andstæðurnar innan Purism-viðhorfakvarðans. 
Hins vegar eru einnig til ferðmenn sem lenda á miðjum kvarðanum 
og þeir hafa einnig sérstök einkenni og kröfur. Það að tengja 
þessa eiginleika ferðamannanna við rýmið í landslagsinu hjálpar 
við greiningu á því hvar ætti að hýsa og taka á móti mismunandi 
markhópum, eftir því hvað hóparnir vilja mikið af ósnortinni 
náttúru. Slík skipulagning hjálpar til við að minnka bilið á milli 
væntinga ferðamannanna annars vegar og raunverulegrar 
upplifunar þeirra á staðnum hins vegar (Sæþórsdóttir, 2010). Að 
auki stuðlar slík skipulagning að stjórnun fjöldaferðamennsku um 
landslagið og fyrirbyggir tjón og skemmdir með því að hleypa 
mismunandi markhópum inn á mismunandi svæði.
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Á ÁFANGASTAÐ KOMINN HEIM 
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Náttúrusinni og þjónustusinni
og vegabréf þeirra á 

ferðalaginu
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Hjólreiðamaður á hálendinu 
á leið í 

Landmannalaugar
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Það að fara úr fræðilegu líkani yfir í raunverulegan rýmislegan 
veruleika er hlutur sem hægt er að ná með því að nota mismunandi 
vísa. Vísar eins og hversu ósnortin náttúran er á svæðinu, hversu 
miklar líkur er á því að ferðamenn hitti aðra ferðamenn og tilvist 
innviða á svæðinu eru allt þættir sem ákvarða hvernig upplifun 
ferðamannsins verður af svæðinu (Sæþórsdóttir, 2010). Nýlegar 
rannsóknir á Íslandi, (þ.e. Sæþórsdóttir, 2014; 2013; 2012; 2011, 
2010a, 2010b; Ólafsdóttir et.al. 2016) sýna að náttúrusinnar eru 
í miklum meirihluta meðal þeirra ferðamanna sem heimsækja 
miðhálendið á meðan þjónustusinnar eru langalgengastir á meðal 
þeirra ferðamanna sem ferðast um láglendari svæði. Gestir á 
miðhálendi Íslands reikna yfirleitt með minni uppbyggingu innan 
svæðisins, reikna með minni þjónustu og eru ánægðari með 
frumstæð skilyrði sem ríkja á svæðinu (Sæþórsdóttir, 2010). Aftur 
á móti búast gestir sem heimsækja láglend svæði við miklu meiri 
uppbyggingu á staðnum og hærra þjónustustigi. Þeir eru ekki 
jafn viðkvæmir fyrir manngerðum hlutum í landslaginu eins og 
innviðum ýmiskonar og byggingum (hótel o.fl.).

Samsetning ferðamannastraumsins og viðhorf ferðamanna geta 
breyst með tímanum og haft áhrif á kröfurnar um þjónustu og 
aðstöðu á hverjum stað. Hins vegar orkar það tvímælis hvort gera 
skuli breytingar til að auka burðarþol áfangastaða til að mæta 
vaxandi kröfum frá ferðamönnum. ROS-líkanið leggur áherslu á 
að hægt sé að bjóða upp á mismunandi upplifanir fyrir mismunandi 
markhópa ferðamanna innan sama svæðis. Líkanið gefur til kynna 
að ekki skuli hver einasta landslagsgerð eiga að geta mætt kröfum 
bæði þjónustusinna og náttúrusinna. Á þennan hátt hjálpar ROS-
líkanið við að sýna fram á hve mikla innviði og þróun ætti að bjóða 
upp á innan mismunandi landslagsheilda og landslagsgerða. Á 
það er lögð áhersla að greina hvað er einstakt og frábrugðið við 
hverja landslagsgerð fyrir sig og hvernig er hægt að nota einstaka 
eiginleika hverrar landslagsgerðar til að mæta væntingum þeirra 
ferðamanna sem henta þeirri landslagsgerð sem hefur þessi 

rýmislegu einkenni. Purism-viðhorfakvarðinn gerir það mögulegt 
að skipuleggja og hanna sérhvern áfangastað miðað við ROS-
líkanið með sérstaka markhópa í huga á hverjum stað fyrir sig, 
í stað þess að reyna að mæta kröfum allra ferðamanna á öllum 
stöðum í einu.

Þessi nálgun er allt önnur heldur en sú aðferð að reyna að mæta 
þörfum allra ferðamanna í einu á öllum áfangastöðum. Slíkt 
er hreinlega ómögulegt og leiðir til stjórnlausrar þróunar og 
uppbyggingar svæða, til alvarlegra og óafturkræfra skemmda 
á landi og markaðsvæðingar á ósnortinni, viðkvæmri náttúru, 
skapar bil á milli væntinga ferðamanna og raunveruleikans og að 
lokum verða allir fyrir vonbrigðum. Þetta er staðan sem er núna 
uppi víðsvegar um jarðvanginn og almennt séð víða um Ísland. Ef 
náttúruáfangastaður á að vera bæði aðlaðandi og samkeppnishæfur 
við aðra staði er nauðsynlegt að markaðssetja hann fyrir mjög 
afmarkaða markhópa og fyrir aðeins hluta heildarmarkaðarins 
(Moshin, 2005). Fara þarf yfir það hvaða tegund ferðamanna 
laðast (mögulega) að sérstökum landslagsfyrirbærum eða 
áfangastöðum, frekar en að reyna að breyta landslaginu þannig að 
það henti öllum ferðamönnum. Að greina á milli landslagsgerða, 
einkenna þeirra og upplifunar og að tengja landslagsgerðirnar við 
ákveðna markhópa hjálpar einnig til við markaðssetningu og nýtir 
best þá fjármuni sem eru settir í markaðssetningu.



Áfangastaðaáætlun Katla jarðvangur

73

Landslagseiningar
sem sýna mismunandi stemningu 
innan jarðvangsins

Þjónustusinnar og náttúrusinnar 
Vegabréfin tengjast 

landslagseiningum



Áfangastaðaáætlun Katla jarðvangur

74

Að stýra og skipuleggja ferðalag viðskiptavinarins

Þessar áskoranir sem lýst hefur verið hér að ofan eru á mismunandi 
skala þegar verið er að vinna rýmisskipulag og hönnun. Hins 
vegar verður sá skilningur að vera fyrir hendi að stýring og áhrif 
á ferðamenn og hegðun ferðamanna eru hugtök sem ná langt út 
fyrir rýmislega skipulagningu og ná til alls umfangsins á ferðalagi 
viðskiptavinarins.

Í þessu tilviki er ferðalag viðskiptavinarins hugtak sem nær 
yfir heildarupplifun ferðamannsins þegar hann hefur samskipti 
við landslagið og menninguna á staðnum. Í stað þess að horfa 
einungis á einn hluta upplifunarinnar nær hugtakið um ferðalag 
viðskiptavinarins yfir alla upplifun ferðamannsins. Ferðalagið 
hefst heima þar sem hinn mögulegi gestur skoðar Ísland fyrst sem 
mögulegan áfangastað á ferðalagi sínu, t.d. gegnum auglýsingar á 
samfélagsmiðlum. Næsta skref sem hann tekur er að leita ítarlegri 
upplýsinga og ígrundun hans og ákvörðun um að fara í raun 
og veru til Íslands. Eftir það fer ferðamaðurinn að framkvæma 
praktískan undirbúning eins og bókun á flugi, gistingu og jafnvel 
bókun á bílaleigubíl. Flugið sjálft telst einnig vera hluti af ferðalagi 
viðskiptavinarins svo og koma hans á flugvöllinn á Íslandi. 
Þegar ferðamaðurinn kemur á staðinn hefst fjölbreytt upplifun, 
allt frá því hve mikil gestrisni er sýnd á hótelinu til viðmótsins 
á bílaleigunni. Einnig kemur inn í þetta upplifun landslagsins, 
borganna og upplifun menningararfsins. Allt ferðalagið leiðir 
smám saman í ljós hvort ferðamaðurinn verður ánægður með 
þessa upplifun sína og hvort upplifunin muni standast væntingar. 
Ferðalagi viðskiptavinarins lýkur þegar haldið er brott frá Íslandi 
og þegar komið er heim, minningum úr ferðalaginu er deilt og þær 
upplifaðar aftur. Viðskiptavinurinn gæti jafnvel ákveðið að koma 
aftur til landsins síðar. 

Allir hlutar þessa ferðalags viðskiptavinarins eru stýranlegir 
og hægt er að hafa áhrif á þá, t.d. með markaðssetningu og 
auglýsingum, með gestrisni og gæðum gistingar og með upplifun 
vel skipulagðra og vel hannaðra áfangastaða. Það að mæta 
þeim áskorunum sem felast í vaxandi ferðamennsku á Íslandi 
krefst heildstæðrar nálgunar sem miðar að því að bæta og stýra 
ferðalagi viðskiptavinar í heild sinni. Markaðssetning og kynning 
annars vegar og rýmisskipulag og hönnun hins vegar stuðla öll 
jafn mikið að vel heppnaðri stýringu ferðaþjónustu á Íslandi. 
Áfangastaðaáætlunin einbeitir sér aðallega að rýmistengdum 
þáttum. Hins vegar væri æskilegt að tengja þessa áætlun við 
markaðssetningu og kynningarstefnu sem er þróuð fyrir Suðurland 
sem heild.
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Ferðalag viðskiptavinar 
samanlögð upplifun gestsins
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Litfagurt landslag
norðan Mýrdalsjökuls
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FRAMTÍÐARSÝN
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Til að hægt sé að mæta þeim áskorunum 

sem lýst hefur verið hér áður þar f heildstæða 

framtíðarsýn ti l langs tíma. Sem upphafspunkt 

fyr ir rýmislega áætlanagerð verður fyrst að 

útskýra viss grundvallarhugtök. Þessi hugtök 

mynda meginviðmiðin sem stuðst er við 

varðandi þróun og réttlætingu inngripa í 

umhver fið og ti l að réttlæta þær aðgerðir sem 

settar eru fram í framtíðarsýninni.

Grundvallarþættir

Mótun þessarar framtíðarsýnar krefst þess að vissir grundvallarþættir séu 
viðurkenndir og að meðvitund sé til staðar um áhrif einstakra ákvarðana. 
Hvatinn að þessari framtíðarsýn kemur frá vitundinni um að ferðaþjónustan 
geti þjónað sem mikilvægur hagrænn aflvaki í jarðvangnum, en þurfi á sama 
tíma að vera í jafnvægi innan vistkerfisins og í landslaginu. Landslagið er 
helsta aðdráttarafl ferðaþjónustunnar innan jarðvangsins og er þannig ekki 
bara til útsýnis heldur er það umhverfislega og vistfræðilega verðmætt. Betri 
varðveisla landslagsins ætti að vera forgangsatriði við hönnun og mótun 
framtíðarsýnar ferðaþjónustu á Íslandi.

Til þess að ná þessu markmiði verður að ná eftirfarandi málamiðlun. Eins og 
margar kannanir hafa sýnt heimsækja ferðamenn Ísland til þess að upplifa 
landslagið og ósnortna náttúru. Hins vegar verður einnig að viðurkennast 
að upplifun ósnortinnar íslenskrar náttúru felur ekki í sér þau miklu þægindi 
sem viss hópur ferðamanna sækist eftir. Með öðrum orðum, þegar verið er 
að mæta þeim áskorunum sem orsakast af vaxandi ferðamennsku er ekki nóg 

Útsýni til Reynisdranga
basaltklettar í hafinu
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að mæta bara þörfum ferðamanna með því að byggja fleiri hótel, 
fleiri vegi og fleiri verslunarmiðstöðvar. Slíkt mun aldrei fela í sér 
sjálfbæra lausn til lengri tíma. Í raun gæti slík þróun gert stöðuna 
ennþá verri. Raunverulega verkefnið er að vernda landslagið 
betur og um leið bæta upplifun ferðamanna á staðnum. Með því 
að einbeita okkur að gæðum upplifunarinnar sjálfrar er mögulegt 
að tryggja að núverandi ,,neysla” landslagsins af hálfu ferðamanna 
hætti og í staðinn verði upplifun þeirra sjálfbær. Slíkt felur í sér að 
tryggja að gestir snúi aftur heim undrandi yfir náttúrulegri fegurð 
landslagsins og séu snortnir af lifandi menningu á hverjum stað og 
hafi upplifað villta og nánast óspillta náttúru, en slíkt hvetur þá til 
að koma aftur einhvern daginn.

Lykillinn til að ná þessu markmiði felst í því að nýta getu 
landslagsins til að bjóða upp á mismunandi upplifanir og um 
leið að skipuleggja og hanna þessa upplifun ferðamannsins á 
áhrifaríkari hátt. Þessi nálgun hefst með því að miðla betur hinum 
ólíku eiginleikum landslagsins til gesta og um leið að upplýsa þá 
um hvað landslagið sé viðkvæmt þannig að það sé þeim að fullu 
ljóst.

Þegar verið er að meta og flokka hinar mismunandi landslagsgerðir 
og upplifun þeim tengda, er hægt að útbúa viðmið sem tengja 
mismunandi möguleika til upplifunar við mismunandi markhópa 
ferðamanna. Ekki skal líta á ferðaþjónustu sem almennt hugtak 
heldur frekar hugmynd sem felur í sér margs konar fólk sem 
skiptist í ólíka hópa sem allir hafa sínar sérþarfir.

Að sjá fyrir sér framtíð ferðaþjónustu og landslags innan 
jarðvangsins

Í samræmi við fyrri athuganir ræddum við hvernig framtíð 
ferðaþjónustunnar og náttúruverndar gæti litið út innan 
jarðvangsins. Þetta var gert í vinnuhópunum þar sem voru 
margir ólíkir þátttakendur. Til þess að hægt væri að ræða og 
móta þessa framtíðarsýn til lengri tíma var bráðnauðsynlegt að 
skilgreina ramma sem nær utan um viðmiðin sem höfð eru til að 
móta uppbyggingu og stjórnun ferðaþjónustu á svæðinu. Þessi 
rammaáætlun byggir á ROS-líkaninu og greiningu á landslaginu í 
mismunandi landslagsgerðir eins og lýst hefur verið. Á grundvelli 
fræðilegrar greiningar, sem þessi líkön gáfu okkur tækifæri til að 
framkvæma, ræddum við heildstæða langtíma svæðaskiptingu 
fyrir jarðvanginn með mismunandi hagsmunaaðilum innan 
vinnuhópanna. Fyrst var ákvörðuð svæðaskipting miðað við 
núverandi stöðu mála og miðað við þau jarðvætti sem eru núna 
skráð innan jarðvangsins. Við gerum okkur fulla grein fyrir því 
að ROS-líkanið skilgreinir ferðamenn á dálítið ýktan hátt á rófi 
sem nær frá þjónustusinnum yfir til náttúrusinna. Aftur á móti 
teljum við að þetta ROS-líkan hjálpi til við að skýra og einfalda 
umræðuna um það hvaða svæðum eigi að úthluta til ferðamanna 
og hverjum ekki. Svæðakortið miðað við núverandi stöðu mála 
reyndist gagnlegt til að geta rætt hvernig núverandi staða mála 
gæti orðið grundvöllur fyrir mótun framtíðarsvæðaskiptingar og 
um það hvernig framtíðarsýnin ætti að líta út. Svæðaskiptingin 
eins og hún er skilgreind miðað við núverandi aðstæður skv. ROS-
líkaninu byggir á mismunandi flokkum og viðmiðum sem er lýst 
hér að neðan.
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LANDFRÆÐILEG

Svæði < 5km frá 
þjóðvegi 1 og þéttbýli 
(t.d. Klaustur)

Láglendissvæði < 5 km frá 
vegi eða bæ

Hálendissvæði < 5 km frá 
vegi eða bæ

Svæði > 3 km frá vegi

Svæði > 5km frá vegi

Aðgengi

Þróað

Náttúrulegt 
með innviðum 
(láglendi) 

Náttúrulegt 
með innviðum 
(hálendi)

Hálf-ósnortið

Ósnortið

VIÐMIÐ

FLOKKUN
Stjórnunarleg atriði

Náttúrulegt 
ástand

Stærð

Engin fjarlægðarviðmið 
varðandi raflínur og 
símalínur

Engin fjarlægðarviðmið 
varðandi raflínur og 
símalínur

Engin fjarlægðarviðmið 
varðandi raflínur og 
símalínur

Svæði > 3km frá 
raflínum eða
símalínum

Svæði > 5km frá
raflínum eða 
símalínum

Engin stærðarviðmið

Engin stærðarviðmið

Engin stærðarviðmið

Svæði > 25 km2

Svæði > 100 km2

Svæðaskipting og viðmið skv. ROS-líkaninu 

ROS-líkanið tekur tillit til þeirrar tegundar reynslu sem hægt 
er að bjóða gestum. Líkanið byggir á rýmislegum eiginleikum 
landslagsins (Clark, 1982; Clark og Stankey, 1979). Það felur 
í sér fjóra flokka: þróað landslag, náttúrulegt landslag með 
innviðum, hálf – ósnortið landslag, ósnortið landslag. Þessir fjórir 
landslagsflokkar fela í sér mismunandi upplifun allt frá upplifun 
sem er meira manngerð og tengist þéttbýli (þróuð) yfir í upplifun 
ósnortinna svæða (ekki þróuð). Þegar um er að ræða jarðvanginn 
(og Ísland almennt) eru andstæðurnar á milli tiltölulega ósnortins 
hálendis og meira þróaðs láglendis mjög skýrar og áberandi. 
Hins vegar þar sem einnig þarf að taka tillit til innviða og minni 
háttar byggðra svæða á hálendinu er ákveðið að skipta flokknum 
náttúrlegt landslag með innviðum niður í tvo hluta: hálendis- og 
láglendishluta.

Til að geta yfirfært flokkana sem eru skilgreindir hér að ofan 
yfir í raunveruleg rýmislega afmörkuð svæði þarf að kynna til 
sögunnar þrjú viðmið: Landfræðilegt viðmið sem leggur áherslu 
á raunverulega rýmiseiginleika landslagsins og sem hefur einnig í 
huga aðgengileika svæðisins, hversu náttúrulegt það er, og hversu 
stórt það er. Félagslegt viðmið miðar við hversu mikil samskipti 
eru við aðra ferðamenn á svæðinu og hversu viðkvæmt svæðið 
er með tilliti til sjónrænna áhrifa ferðamennsku á landslagið. 
Stjórnunarviðmið miðar við hversu þróað svæðið er (með tilliti 
til innviða, bygginga o.s.frv.), og hve mikil stýring og hve mikið 
af reglum eru virkar á svæðinu. Það að samþætta þessi viðmið 
við flokkana hér að ofan ákvarðar sérstök viðmið (parameters) 
sem gera kleift að setja niður ákveðna svæðaskiptingu á 
kortagrunn. Taflan á eftirfarandi blaðsíðum útskýrir þessi viðmið. 
Ákvörðun þessara kortaviðmiða byggir á Newsome et.al. (2013). 
Kortaviðmiðin sem sett eru fram í töflunni hafa verið notuð til 
að skilgreina ákveðin afmörkuð svæði með GIS hugbúnaðinum 
sem leggur einn kortagrunn ofan á annan. Niðurstaðan verður 
svæðaskipting sem er skilgreind miðað við núverandi aðstæður.
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FÉLAGSLEG STJÓRNUNARLEG

Mjög mikil á vegum 
og í þéttbýli

Mikil á vegum og í 
þéttbýli

Hófleg meðfram vegum 
og slóðum.

Lítil

Mjög lítil eða engin

Mikið – 
umtalsverð áhrif
augljós og samþykkt

Áhrif í meðallagi – 
samþykkt á sumum 
stöðum

Minniháttar áhrif 
samþykkt á völdum 
svæðum.

Minniháttar áhrif 
samþykkt

Ekki samþykkt

Mikil uppbygging vegna 
ferðamennsku – vegir og 
aðstaða m.t.t. mikils álags 

Uppbygging vegna 
ferðamennsku í meðallagi 
– vegir og aðstaða fyrir 
hóflega notkun

Uppbygging vegna 
ferðamennsku í meðallagi - 
vegir, aðstaða til þæginda og 
öryggis

Lítil – náttúrulegt umhverfi, 
fá mannvirki

Engin uppbygging, engin 
mannvirki 

Stjórnun augljós, 
með merkingum og 
starfsfólki 

Stjórnun í meðallagi 
með hönnun og 
merkingum

Stjórnun í lágmarki með 
hönnun og merkingum

Væg stjórnun, ef nokkur

Engin stýring á 
staðnum, treyst á 
einstaklingana 

Félagsleg 
samskipti 

Samþykki 
vegna áhrifa 
ferðamennsku

Stig 
uppbyggingar

Regluverk

ROS-viðmið 
fyrir svæðaskiptingu
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Svæðaskipting miðað við núverandi stöðu mála

Kortið sýnir svæðaskiptingu miðað við núverandi stöðu mála. 
Byggt er á flokkunum fjórum: þróað landslag, náttúrulegt landslag 
með innviðum, hálf-ósnortið landslag, ósnortið landslag. Eins 
og nefnt hefur verið áður var flokkurinn náttúrulegt landslag 
með innviðum klofinn niður í tvo aðra flokka, hálendis- og 
láglendisflokk. Kortið gefur til kynna tvö meginviðmið sem 
stuðst er við. Í fyrsta lagi sýnir kortið hvers konar reynslu er 
verið að bjóða á mismunandi svæðum innan jarðvangsins, allt frá 
fjöldaferðmennsku, þéttbýlisupplifun (rauður litur) yfir í háleita 
upplifun af ósnortnum svæðum (dökk grænn litur). Þjóðvegur eitt 
myndar braut sem liggur í gegnum jarðvanginn og er grundvöllur 
allrar upplifunar á þróuðum svæðum. Því lengra sem farið er í burt 
frá innviðum, því frumstæðari og ósnortnari verður upplifunin. Á 
þennan hátt er hægt að greina á milli ólíkrar upplifunar sem er í 
boði og það hjálpar við að koma til móts við ólíka markhópa.

Það er eftirtektarvert að miðja kortsins felur í sér mjög stórt svæði 
sem er þakið ljósrauðum lit (Náttúrulegt landslag með innviðum). 
Þetta gefur til kynna að innviðir eru ríkjandi fyrirbæri á stórum 
hluta svæðisins sem getur ekki lengur boðið upp á upplifun 
ósnortins landslags eða ósnortna upplifun. Einungis þau svæði 
sem liggja að ströndinni og jöklarnir tveir fela í sér algjörlega 
ósnortna upplifun landslags (dökk grænn litur). Þetta þýðir að 
svæðið stendur frammi fyrir þeirri gríðarlegu áskorun sem felst 
í því að reyna að varðveita þessa ósnortnu upplifun, ekki bara 
vegna náttúrunnar, heldur ekki síður vegna þess hversu verðmæt 
þessi ósnortna upplifun er út frá hagfræðilegu sjónarmiði. Allar 
viðbætur við núverandi þétt vegakerfið munu þegar í stað hafa 
áhrif á gæði upplifunar og á stærð þeirra svæða sem eru í dag 
skilgreind sem ósnortin.
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Ósnortið

Hálf-ósnortið

Náttúrulegt með innviðum (hálendi)
Náttúrulegt með innviðum (láglendi)

Þróað

ROS-svæðaskipting 
miðað við núverandi 
stöðu mála
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Skissur svæðaskiptingar
æskilegs ástands, gerðar af 
þátttakendum í vinnuhópum
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Möguleg framtíðarafmörkun svæða innan jarðvangsins

Svæðaskiptingin sem hefur verið gerð miðað við núverandi 
aðstæður sýnir grundvallarviðmið og viðmiðunargildi fyrir 
svæðaskiptinguna – fyrir utan að afmarka markhópa (rauð 
og græn svæði) þá sýnir svæðaskiptingin einnig hvernig þróa 
og skipuleggja ætti svæðið til framtíðar. Annars vegar væri 
hægt að nota áætlunina til þess að takmarka óhefta þróun og 
uppbyggingu með það að markmiði að varðveita svæði sem eru 
viðkvæm og ósnortin. Hins vegar sýnir kortið einnig nauðsyn þess 
að bæta gæði upplifunarinnar sem ferðamenn njóta innan hinna 
mismunandi afmörkuðu svæða. Til dæmis reikna gestir með því 
að njóta framúrskarandi þjónustu með tilliti til innviða, bílastæða, 
aðgengileika, ástands göngustíga og upplýsingaskilta innan 
þeirra svæða sem hafa verið byggð upp. Á ósnortnum svæðum 
hins vegar, vænta gestir þess að njóta algjörlega náttúrulegrar 
upplifunar án nokkurra mannvirkja og án þess að svæðið sé vel 
aðgengilegt.

Með þessi grundvallarviðmið sem útgangspunkt var hægt að 
teikna upp svæðakort fyrir framtíð jarðvangsins. Það gerðu 
þáttakendur í vinnuhópum. Á næstu blaðsíðum birtum við nokkrar 
þær teikningar sem urðu til í vinnuhópunum til að sýna hvaða 
framtíðarsýn þátttakendurnir sáu fyrir sér. Þegar verið var að 
skissa upp framtíðarkortið varð ljóst að framtíðarkortið var 
miklu grænna en svæðaskiptingin miðað við núverandi aðstæður. 
Allar mismunandi skissur voru teknar með í eitt heildarkort sem 
sýnir mögulega framtíðarafmörkun svæða innan jarðvangsins. 
Hins vegar verður að hafa í huga að þetta er ekki takmarkandi 
svæðaskipting, heldur sýnir þá ósk um framtíð sem þátttakendur 
í vinnuhópum lögðu fram. Það er samt áhugavert að bera saman 
þetta framtíðarkort við það kort sem sýnir núverandi stöðu mála 
til að sjá hvað mismunurinn segir okkur um hvaða framtíð menn 
sjá fyrir sér innan jarðvangsins.

Af þessu öllu voru síðan dregnar almennar niðurstöður um að 
jarðvangurinn ætti að vinna að því að hvetja til umhverfisvænni 
ferðaþjónustu innan svæðisins í stað þeirrar fjöldaferðamennsku 
sem kemur fram í núverandi stöðu mála. Að þessu leyti er 
svæðaskiptingin ekki einungis um varðveislu vistkerfa og stjórnun 
á uppbyggingu til framtíðar, heldur vinnur hún að því að betri 
tenging náist á milli þeirra væntinga sem gestir hafa og þess sem 
þeir raunverulega upplifa á staðnum. Þetta tengist beint hagrænum 
þáttum eins og hverju ferðamenn eyða í ferðum sínum og hve 
miklu máli ferðamenn skipta fyrir fjármál sveitarfélagsins. Þess 
vegna verður svæðaskiptingin grundvallartæki sem beita skal til 
að stuðla að blómstrandi og sjálfbærri ferðaþjónustu á svæðinu til 
lengri tíma litið.
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Ósnortið

Hálf-ósnortið

Náttúrulegt með innviðum (láglendi) 

Þróað

ROS-afmörkun svæða 
eins og menn óska sér skv. 
vinnu vinnuhópa
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YFIRLÝSING UM FRAMTÍÐARSÝN
Almenna umræðan um svæðaskiptingu skv. ROS-líkaninu leiddi til sameiginlegrar 
framtíðarsýnar og yfirlýsingar um það hvert jarðvangurinn skal stefna á komandi 
árum. Yfirlýsingin er eftirfarandi:

„Við stefnum að því að ná jafnvægi á milli vistrænna og hagrænna 
hagsmuna, og hagsmuna upplifunar ferðamanna með því að vernda hið 
náttúrulega umhverfi, stuðla að staðbundinni sjálfbærri þróun til langs 
tíma, sem styður við og eflir menningu á staðnum og leggur mikla áherslu 
á sjálfbæra náttúruferðamennsku þar sem gildi upplifunar ferðamanna er 
mikils metið.“
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Þessi yfirlýsing er studd og útskýrð enn frekar með eftirfarandi markmiðum:

Betri varðveisla og vernd jarðfræðilegra verðmæta og hins 
náttúrulega umhverfis (flóra og fána) með því að forðast frekari 
stjórnlausa eyðileggingu á gróðurlendi og náttúrulegum svæðum;

Hvatning til sjálfbærrar og náttúrumiðaðrar ferðaþjónustu í stað 
fjöldaferðamennsku með því að bjóða ekki upp á of mikil þægindi 
né of mikla aðstöðu við hin mismunandi jarðvætti;

Stjórna flæði gesta í gegnum landslagið til þess að hægt sé að 
takmarka umhverfisáhrif;

Skilgreina áherslur, stigskiptingu og skipulag á áfangastöðum og 
við jarðvætti innan jarðvangsins með því að takmarka þann fjölda 
svæða sem standa ferðamönnum til boða;

Bjóða upp á mismunandi tegundir upplifunar fyrir mismunandi 
markhópa;

Skipta jarðvættunum niður í áherslustaði fyrir ferðamennsku 
og skilgreina þau jarðvætti sem eru minna aðgengileg og henta 
einungis til vísindalegra rannsókna til þess að koma í veg fyrir 
stjórnlaust flæði umferðar og tjón á öllum jarðvættum; 

Skipuleggja og hanna viðeigandi og sérstaka áherslupunkta 
fyrir ferðamennsku, innviði og aðstöðu sem tengjast munu 
burðarþoli sérhvers áfangastaðar og þeirri upplifun sem landslag 
jarðvangsins býður upp á;

Styrkja samstarf með fyrirtækjum á svæðinu og samstarf við 
frumkvöðla og stuðla að notkun vöru sem er framleidd á staðnum, 
notkun staðbundinnar þjónustu og vara til þess að styrkja efnahag 
svæðisins;

Bæta gestrisni innan svæðisins með því að bjóða námskeið og 
þjálfun til íbúa svæðisins og til frumkvöðla svo þeir geti hýst 
ferðamenn eða verið leiðsögumenn;

Bæta upplýsingar sem gefnar eru á upplýsingaskiltum jarðvangsins 
og stuðla að betri fræðslu til að jarðvangurinn verði enn sýnilegri á 
svæðinu og stuðla um leið að meðvitund um gæði hins náttúrulega 
umhverfis;

Samþætta og taka með stefnu um að varðveita þjónustustigið 
í þorpunum þannig að hægt sé að bæta og viðhalda lífsafkomu 
þorpanna og viðhalda lífsgæðum samfélagsins á staðnum;

Þróa heildstæða markaðsáætlun fyrir jarðvanginn. Sú áætlun þarf 
að tengjast burðargetu landslagsins sterkum böndum;

Meta á gagnrýninn hátt alla nýja þróun og frumkvæði að slíku 
(eins og byggingu hótela, vega, veitingastaða o.s.frv.), með tilliti 
til gæða innviðanna og meta þarf hvaða áhrif þeir geta hugsanlega 
haft á umhverfið;

Hvetja til sjálfbærs arðs af ferðaþjónustu sem aftur stuðlar að 
ávinningi fyrir samfélagið á staðnum.
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Viðmið um skipulag

Til að geta yfirfært framtíðarsýnina, 
svæðaskiptinguna og markmiðin 
sem lýst hefur verið hér að ofan yfir í 
raunveruleg tól, setjum við fram nokkur 
viðmið um skipulag:

Aðstaða í Þórsmörk
falin í skóginum
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Að gera innviði hentuga svæðinu og ákveða aðgengi

Eins og staðan er í dag er vegakerfið innan jarðvangsins mjög 
þétt. Það gerir það að verkum að erfitt er að stjórna flæði 
ferðamanna um svæðið. Til þess að betur sé hægt að stjórna 
flæði fjöldaferðamennsku í gegnum svæðið er mjög mikilvægt að 
úthluta eða ákvarða nokkra helstu áfangastaði ferðamanna. Þessir 
áfangastaðir eiga að laða að sér meirihluta ferðamanna eða beina 
þeim í ákveðnar áttir. Vandlega hugsuð og ígrunduð ákvörðun 
um það hvaða áfangastaði skal velja sem megináfangastaði er 
lykilatriði í því að geta betur stýrt og beint flæði fólks á rétta staði. 
Um þetta verður fjallað nánar í næsta kafla.

Núverandi aðstæður
aðgengi er alls staðar

Meðvituð áætlun
áherslustaðir notaðir til að 
stjórna flæði ferðamanna
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Að setja saman í klasa þjónustu og aðstöðu

Eins og staðan er núna er tekist á um hvar skuli velja rétta 
staði fyrir nýja aðstöðu, bæði innan og utan þorpanna. Dæmi 
um slíka aðstöðu eru nýjar gestastofur og ný hótel. Vegna 
langtímahagsmuna sem eru bæði vistfræðilegir og hagrænir 
(ferðaþjónusta) innan jarðvangsins, er ekki æskilegt né viturlegt 
að byggja upp innviði eða aðstöðu langt utan þorpanna. Það að 
eyðileggja landslagið með enn fleiri manngerðum þáttum mun 
trufla upplifun ferðamanna af náttúrunni. Ennfremur verður að 
gera átak í því stuðla að sjálfbærri afkomu innan þorpanna með 
því að búa til klasa þjónustu og aðstöðu innan vébanda þorpanna 
þriggja á svæðinu. Þetta skal ekki einungis gert til þess að veita 
hágæðaþjónustu fyrir ferðamenn, heldur einnig til að hjálpa íbúum 
svæðisins. Á þennan hátt getur þolið og lifandi samfélag þorpa 
og samfélagsins innan jarðvangsins átt sér bjarta framtíð til lengri 
tíma litið. Á þennan hátt veitir ferðaþjónustan einnig tækifæri til 
sjálfbærrar þróunar innan þéttbýlisins.

Núverandi aðstæður
deilt er um hvar skuli 
velja uppbyggingu stað

Stefnumörkun 
innviðir og aðstaða í þorpunum 
til að tryggja tilvist og afkomu þeirra
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Stigskipting við rýmisskipulag og reynslu með áherslustöðum

Tengt því að stjórna flæði fólks með því að beina því á ákveðna stað er hin skilgreinda ákvörðun 
um hvaða staðir eigi að vera notaðir sem aðdráttarafl og áherslustaðir. Fyrir utan stjórnunarlega 
þætti og innviði sem taka þarf tillit til gæti slík ákvörðun einnig byggst á hagrænum þáttum og 
fyrri reynslu. T.d. þegar um er að ræða landslagsgerðir sem eru ekki viðkvæmar, (þ.e. jarðvegur og 
gróður) en sem bjóða upp á lifandi upplifun, gæti verið hægt að velja slíka staði sem áherslustaði. 
Í stað þess að velja marga ólíka áherslustaði fyrir gesti væri hægt að takmarka fjölda áherslustaða 
við nokkra, hágæða áfangastaði.

Þesskonar skipulagning krefst þess að notuð sé stigskipting við að flokka upplifun landslags. 
Sumir áfangastaðir eru flokkaðir sem mögulegir áherslustaðir og áfangastaðir fyrir stærstan hluta 
ferðamanna. Hér er það aðgengileiki, geta aðstöðunnar á staðnum til að mæta fjölda ferðamanna 
og gæði upplifunarinnar sem þarf að vera í hæsta gæðaflokki. Aðrir áfangastaðir eru metnir sem 
hafandi minna mikilvægi og þeim gæti jafnvel verið lokað eða aðgengi að þeim takmarkað verulega. 
Þessi stigskipting hjálpar við að stjórna flæði fjöldaferðamennsku, áhrifum hennar og umferð um 
svæðið og stuðlar að því að hægt sé að ná jafnvægi á milli afþreyingar og vistfræðilegra þátta.

Það að ákvarða áherslustaði hjálpar einnig til við að greina á eðlilegan hátt á milli markhópa og 
upplifunar sem svæðið býður upp á. Helstu áherslustaðirnir eru þau svæði sem líklegast er að 
stærstur fjöldi ferðamanna heimsæki: allur fjöldinn. Aftur á móti verða önnur svæði sem eru ekki 
eins áberandi, hjóðlát og ósnortnari mikilvæg sem upplifun fyrir ferðamenn sem eru að leita að 
upplifun ónsnortinnar náttúru. Þessi aðgreining á milli upplifunar og mismunandi markhópa verður 
bein afleiðing af því að vinna með nýja stigskiptingu áherslustaða sem hægt er að breyta og stilla 
síðar þegar hægt er að skapa markaðsáætlanir og kynningaráætlanir fyrir svæðið.

Það að velja þessa áherslustaði af vandvirkni stuðlar ennfremur að betra skipulagi og bættum 
rýmislegum skilyrðum á mismunandi áfangastöðum. Það að ákvarða einungis örfáa áherslustaði 
ræður úrslitum um að hægt sé að stjórna og viðhalda landslagsgæðum, miðla upplýsingum rétt 
til ferðamanna með fræðsluskiltum og setja aðstöðu saman í nothæfa klasa sem aftur stuðlar að 
hagrænum ávinningi.

Mikilvægi áherslustaða
mismunandi gildi

BÆTA UPPLIFUN MARKVISST MARKAÐS- OG 
KYNNINGARSTARF 

KYNNA 
EFNAHAGSLEGAN 

ÁVINNING

STÝRA AÐGENGIVIÐEIGANDI SAMSKIPTI

STJÓRNA ÁHRIFUM 
FERÐAMENNSKU 
Á LANDSLAGIÐ

SJÁLFBÆRT VIÐHALD

STÝRA UMFERÐSTJÓRNA 
FJÖLDAFERÐAMENNSKU

GREINA Á MILLI 
MARKHÓPA 

OG UPPLIFUNAR

SETJA AÐSTÖÐU Í KLASA
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Það að varðveita upplifun ósnortinna svæða með því að afmarka 
svæði 

Ísland er eitt fárra svæða sem eftir eru í Evrópu þar sem 
ferðamenn geta ennþá upplifað ósnortna náttúru, einkum á 
hálendinu. Þessar náttúruauðlindir eru þannig mjög mikilvægur 
þáttur í upplifun ferðamanna. Hins vegar hefur hálendið orðið fyrir 
því á undanförnum áratugum að þar hefur mikið verið byggt af 
mannvirkjum þar sem um er að ræða innviði, aðstöðu og ýmsar 
byggingar (Ólafsdóttir og Runnström, 2011). Í rannsókn sinni mátu 
Ólafsdóttir og Runnström (2011), ástand íslenska hálendisins. 
Með því að nota mismunandi greiningaraðferðir var hálendið 
kortlagt og skilgreint eftir því hve nálægt það var mannvirkjum 
(nágrennisgreining) og einnig var skoðað hversu sýnileg 
mannvirkin eru í landslaginu (útsýnisgreining). Rannsóknin sýndi 
að næstum 34% Íslands eru enn ósnortið hálendi sem er undir 
stöðugum þrýstingi um frekari uppbyggingu. Þetta á einnig við um 
jarðvanginn. Það eru ekki lengur nein samfelld ónsortin náttúruleg 
svæði innan jarðvangsins. Stærstu samhangandi svæðin sem eru 
ósnortin eru við jökuljaðrana og úti við ströndina. Þessi þróun 
bendir á hversu nauðsynlegt það er að vernda ósnortið landslag 
og hversu mikilvægt er að afmarka þau svæði til þess að vernda 
ósnortin svæði fyrir ferðamennsku í framtíðinni.

Stefnumörkun
Svæðisbundin áætlun hjálpar til
við að varðveita náttúrulegt landslag og ósnortin svæði
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Víðerni 
nálægt Emstrum að Fjallabaki
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Horft frá höfninni 
í Vestmannaeyjum
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RAMMAÁÆTLUN FYRIR 
AFÞREYINGU OG UMHVERFI
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Áður hefur verið lýst margskonar hlutverkum og 

gildum sem felast í því að ski lgreina ákveðna 

áherslustaði innan svæðisins. Það að velja 

góðar staðsetningar fyr ir þessa áherslustaði 

hefur strax áhrif á flæði fólks um svæðið og 

hefur þannig bein áhrif á landslagið.

Mjög mikilvæg hlið á þessari nálgun felst í því að 
halda áherslustöðum eins fáum og kostur er. Þegar 
boðið er upp á of marga staði sem áhugaverða 
fyrir ferðamenn þá eykst hættan á skemmdum og 
stjórnlausum þrýstingi á landslagið samkvæmt 

veldisfalli.

Samkvæmt umræðum í hópum og viðræðum við helstu hagsmunaaðila 
svæðisins og samkvæmt svæðahugmyndum sem lýst var í fyrri kafla 
tókst að þróa svokallaða Rammaáætlun um Afþreyingu og Umhverfi 
(REF). Þetta hugtak miðar að því að setja upp enn meiri stigskiptingu 
og skipulag varðandi áfangastaði innan jarðvangsins. Rammaáætlunin 
lagar sig að aðstæðum landslags innan jarðvangsins og tekur tillit 
til burðarþols miðað við mismunandi landnotkun mismunandi 
tegunda ferðaþjónustu og miðað við þarfir mismunandi markhópa. 
Rammaáætlunin hjálpar til við að stjórna og skipuleggja ferðaþjónustu 
innan jarðvangsins út frá sjónarmiðum vistkerfis, hagkerfis og 
upplifunar. Mannvirki og jarðvætti eru skipulögð samkvæmt nálgun 
um markhópa eins og skilgreint var áður með ROS-líkaninu og Purist-
skalanum. Þetta skipulag er uppbyggt á eftirfarandi hátt.

Vegprestar 
í Þórsmörk
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1. ÁHERSLUSTAÐIR

2. ANNARS STIGS JARÐVÆTTI

3. ÖLL ÖNNUR JARÐVÆTTI

Þetta eru jarðvætti sem mynda helstu áfangastaði með aðdráttarafl fyrir 
ferðamenn, einkum fyrir þá ferðamenn sem eru þjónustusinnar. Áherslustaðirnir 
hjálpa við að stjórna meginflæði umferðar um svæðið og koma í veg fyrir að 
ferðaþjónustan hafi víðtæk áhrif á landslagið út um allt. Áherslustaðirnir eru mjög 
aðgengilegir og þar er allskyns fjölbreytt aðstaða fyrir hendi sem er kynnt með 
virkum hætti fyrir ferðamönnum.

Þetta eru jarðvætti sem þurfa meiri vernd og henta ekki til fjöldaferðamennsku. 
Þessi jarðvætti eru ekki með innviði til að mæta fjöldaferðamennsku og þessi 
jarðvætti þarf að vernda betur af jarðfræðilegum og náttúrufarslegum ástæðum. 
Þessir staðir eru ekki jafn aðgengilegir. Þar er engin eða lítil aðstaða fyrir hendi og 
staðirnir eru ekki kynntir jafn vel. Þess vegna eru þessir áfangastaðir áhugaverðari 
fyrir þá ferðamenn sem eru í miðjunni á kvarðanum og eru hvorki þjónustusinnar 
né náttúrusinnar.

Þetta eru jarðvætti sem eru ekki með neina innviði og eru ekki hluti af innviðum 
svæðisins. Svæðin eru illa aðgengileg, hafa enga aðstöðu og eru einungis 
aðgengileg eftir löngum göngustígum og þessi svæði eru ekki kynnt að neinu leyti 
fyrir ferðamönnum. Þetta gerir þessi svæði áhugaverð fyrir þá ferðamenn sem eru 
náttúrusinnar og vilja upplifa ósnortin víðerni.
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Á meðan á vinnufundum og hópumræðum stóð voru öll 81 
jarðvættin sett í einhvern þessara þriggja flokka. Viðmiðin sem 
notuð voru við flokkunina voru til dæmis burðarþol ákveðinnar 
tegundar landslags, aðgengi að vegakerfi og stærð jarðvættanna. 
Þessi flokkun leiddi til þess að 19 jarðvætti (þ.m.t. þorpin þrjú) 
voru flokkuð sem áherslustaðir og 9 jarðvætti voru flokkuð sem 
annars stigs áherslustaðir. Öll önnur jarðvætti voru sett í þriðja 
flokk og útilokuð frá innviðum ferðamennsku.
Þegar þessi flokkun er borin saman við svæðaskiptingu núverandi 
ástands, verður ljóst að allir 19 áherslustaðirnir eru staðsettir 
innan þess svæðis sem var afmarkað sem þróað svæði og tveir 
áherslustaðir falla einnig undir flokkinn náttúrulegt svæði með 
vegum. Þetta þýðir að allir áherslustaðirnir eru staðsettir á svæðum 
sem eru þegar (að einhverju leyti) undir áhrifum frá inngripi 
mannsins og þar eru til staðar innviðir og byggingar. Ef farið er 
eftir landslagsgerðum hafa sérstakir staðir verið valdir vegna getu 
þeirra til að veita gestum einstaka og lifandi landslagsupplifun. 
Næstum því hver einasta landslagsgerð býður upp á a.m.k. einn 
áherslustað. Á þennan hátt má segja að allir áherslustaðirnir 
endurspegli alla þá fjölbreytni landslags jarðvangsins sem er í 
boði handa gestum.

Tengistaðir

Síðasti þátturinn sem bætt hefur verið við Rammaáætlun um 
afþreyingu og umhverfi eru svokallaðir tengistaðir. Ástæða þessa 
er sú að sumir áherslustaðir tengjast öðrum annars stigs stöðum 
sterkum böndum. Dæmi er fordyri Sólheimajökuls með kaffihúsinu 
og bílastæðinu sem tengist í raun Sólheimajökli sjálfum en 
aðstaðan er samt staðsett í talsverðri fjarlægð frá jöklinum sem 
slíkum. Það er hægt að komast að fordyri Sólheimajökuls með 
bíl eða rútu og þar er nokkur aðstaða til staðar fyrir ferðamenn. 
Hins vegar er jökullinn sjálfur í talsvert meiri fjarlægð og hann 
er einungis aðgengilegur gangandi fólki sem fer í ákveðnar 

skipulagðar jöklagönguferðir. Þegar þessi staða mála er tengd 
við markhópana þjónustusinna annars vegar og náttúrusinna hins 
vegar, þýðir það að fordyri Sólheimajökuls þjónar þægilega þeim 
ferðamönnum sem teljast þjónustusinnar á meðan jökullinn sjálfur 
hentar betur náttúrusinnuðum ferðamönnum. Þannig er hægt að 
gera gestum ljóst að það sé ákveðinn eðlismunur fólginn í því 
að fara frá ferðalagi um fordyri jökulsins yfir í það að ganga á 
jökulinn sjálfann. Ferðalagið er mismunandi með tilliti til þæginda, 
þjónustustigs og allrar aðstöðu. Sömu nálgun væri hægt að beita 
á Hólaskjól með tillit til Eldgjár og Langasjávar, en þessi nálgun 
er einnig athyglisverð út frá Dyrhólaey, Fjaðrárgljúfri, Þakgili og 
Þórsmörk. Í öllum þessum tilvikum gæti verið ávinningur fólginn 
í því að flytja aðstöðu, aðgengi og bílastæði nær þjóðveginum til 
þess að bæta og varðveita náttúrulega upplifun þessara svæða. 
Þessi nálgun tengist beint greiningunni sem fór fram í fyrsta hluta 
þessarar skýrslu þar sem velt var fyrir sér þeirri staðreynd að 
mörg jarðvætti lenda í því að náttúruleg fegurð þeirra er eyðilögð 
vegna salernisaðstöðu, bílastæða o.s.frv.

Auk rýmislegra, upplifunarlegra og umhverfislegra þátta væri hægt 
að tengja hagrænan ávinning við þessa tengistaði, til dæmis þegar 
um er að ræða Þórsmörk. Svæðið sjálft liggur í talsverðri fjarlægð 
frá þjóðvegi eitt og er ekki aðgengilegt fyrir venjulega ferðamenn 
að öllu jöfnu. Margir bílaleigubílar lenda í vandræðum þegar þeir 
reyna að komast yfir árnar á leiðinni inn í Þórsmörk á hverju ári. 
Það að gera Seljalandsfoss að nokkurs konar fordyri Þórsmerkur 
og tengistöð inn í Þórsmörk, gæti opnað fleiri tækifæri fyrir 
leiðsögumenn og ferðaþjónustuaðila á svæðinu til að skipuleggja 
allskyns ferðir og flutning fólks inn í Þórsmörk. Þetta myndi á sama 
tíma takmarka umferðina inn í Mörkina og myndi hjálpa til við að 
varðveita einstaka náttúrufegurð og kyrrð svæðisins. Á þennan 
hátt skila tengistaðirnir greinilegum hagrænum, vistfræðilegum og 
upplifunarlegum ávinningi.
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Rammaáætlun um afþreyingu og umhverfi
flokkar

Skipta

Áherslustaðir

Dyrhólaey (lágeyjan)
Fjaðrárgljúfur
Kúðafljót
Landbrotshólar
Landeyjahöfn - Vestmannaeyjar
Núpsstaður
Reynisfjara
Rútshellir
Seljalandsfoss
Skaftáreldahraun (Eldhraun)
Skógarfoss
Sólheimajökull (bílastæði og kaffihús)
Sólheimasandur (bílastæðið)
Tungusel

Hvolsvöllur
Vík
Kirkjubæjarklaustur (þar með talið  
Kirkjugólf, Systrastapi, Klausturheiði og 
Systravatn) 

Hvolsvöllur > Þórsmörk
Seljalandsfoss > Þórsmörk
Sólheimajökull bílastæði > jökullinn
Dyrhólaey lágey > vitinn
Vík > Þakgil
 Þykkvabæjarklaustur > Alviðruhamraviti
Fjaðrárgljúfur > gljúfrið og Laki
Tungusel > Hólaskjól
Hólaskjól > Eldgjá og Langisjór

Þykkvabæjarklaustur
Dyrhólaey (háeyjan við vitann)
Eldgjá and Ófærufoss
Fjaðrárgljúfur (gljúfrið)
Hólaskjól
Lakagígar
Langisjór
Þakgil 
Þórsmörk
Sólheimajökull (jökullinn)
Sólheimasandur (DC-3 flugvélaflakið)

Drangurinn í Drangshlíð 
Dyrhólaós, Loftsalahellir
Eyjarhóll, Pétursey 
Hjörleifshöfði   
Pöstin
Katla, Mýrdalsjökull, Mýrdalssandur 
Lómagnúpur 
Mögugilshellir, Þórólfsfell 
Nauthúsagil 
Steinahellir 
Stóra-Dímon, Litla-Dímon 
Efra-Hvolshellar 
Laufskálavarða 
Paradísarhellir 
Seljavallalaug  
Þríhyrningur 
Álftaversgígar
Dverghamrar 
Emstrur, Fjallabak
Eyjafjallajökull, Gígjökull, Steinsholtsjökull  
Fagrifoss
Fimmvörðuháls, Magni&Móði 
Foss á Síðu 
Hafursey  
Markarfljótsgljúfur, Markarfljótsaurar 
Merkjárfoss/Gluggafoss 
Skaftá 
Tindfjallajökull, Tindfjöll 
Bjarnargarður

Annars stigs jarðvætti Önnur jarðvætti
(engir innviðir 
ferðaþjónustu)

Tengipunktar
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Ósnortin

Hálf-ósnortin 

Náttúrulegt með innviðum (hálendi)
Náttúrulegt með innviðum (láglendi)

Þróað

Svæðaskipting ROS-líkansins 
miðað við núverandi stöðu mála,
ásamt þeim áherslustöðum sem 
voru skilgreindir
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Ósnortið

Hálf-ósnortið

Náttúrulegt með innviðum (láglendi)

Þróað

Svæðaskipting ROS-líkanins 
miðað við æskilega stöðu mála 
skv. vinnuhópunum
ásamt þeim áherslustöðum sem 
voru skilgreindir
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Náttúrusinnar og
þjónustusinnar

Innihald Rammaáætlunar um afþreyingu og umhverfi:  
Verkfærakista

Áður höfum við lýst mismunandi þáttum sem byggja upp 
Rammaáætlunina: áherslustöðum, annars stigs jarðvættum, 
öðrum jarðvættum og tengistöðum. Þessir fjórir þættir hafa allir 
sérstakt innihald. Til dæmis krefjast áherslustaðirnir góðra innviða 
og hás þjónustustigs meðan annars stigs jarðvætti og önnur 
jarðvætti eru ekki aðgengileg nema að litlu leyti. Til að útskýra 
hvaða innihaldsþættir fylgja hverjum áherslustað, annars stigs 
jarðvættum og öðrum jarðvættum, höfum við þróað eins konar 
verkfærakistu. Henni má beita á alla staði sem voru valdir og eru 
listaðir upp hér að ofan.

Verkfærakistan sýnir fyrir sérhvern valinn stað hvaða þættir eru 
nauðsynlegir fyrir þann stað í framtíðinni þannig áfangastaðir 
jarðvangsins verði sem best búnir ferðaþjónustuinnviðum. 
Verkfærakistan er þróuð með tilliti til jafnvægis á milli vistfræðilegra, 
umhverfislegra, hagrænna og upplifunarlegra þátta. Yfirlitið 
í þessum kafla útskýrir mismuninn milli valinna staða og hvaða 
þætti þarf til að hægt sé að mæta þörfum sérstakra markhópa á 
hverjum einstökum stað fyrir sig. Þetta er nánar skilgreint og sett 
fram á næstu síðum. Í næsta kafla útskýrum við þessa aðferðafræði 
enn betur með því að lýsa ákveðinni aðgerðaáætlun sem gildir um 
hvern áfangastað fyrir sig.
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ÁFANGASTAÐUR / JARÐVÆTTI

Þjónustusinni: Helstu áherslustaðir, ágætt aðgengi, kynnt rækilega

Náttúrusinni: Jarðvætti með lakara aðgengi, ekki kynnt sérstaklega

Áherslustaður

Þorp og miðstöð

AÐGENGI

Aðgengi eftir hringveginum nr. 1

Aðgengi eftir F-vegi

Aðgengi eftir öðrum malarvegi

Aðgengi aðeins fótgangandi 

Aðgengi með bát

Biðstöð strætisvagns

BÍLASTÆÐI

Bílastæði 1

Bílastæði M

Bílastæði S

Rútubílastæði

GÖNGUSTÍGAR OG SLÓÐIR

Stígar með bundnu slitlagi 

Stígar með bundnu slitlagi að hluta

Ómalbikaðir stígar

Engir stígar

Merktir göngustígar 

Ómerktir göngustígar

AÐSTAÐA OG ÞJÓNUSTA

Ruslatunna

Hvíldarsvæði

Snyrting

Kaffihús

Veitingahús

Gestastofa

Verslun

Tjaldstæði

Rafmagn

Vatn

Landvörður, gestgjafi 

UPPLÝSINGAR

Stórt upplýsingaskilti á staðnum

Lítið upplýsingskilti á staðnum

Stórt upplýsingaskilti við veginn

Lítið upplýsingskilti við veginn

GJALDTAKA / ENGIN GJÖLD

Aðgangseyrir

Söfnunarkassi, frjáls framlög

Bílastæðagjald

Gjald á snyrtingu

KYNNINGARSTARF

Mikil kynning 

Einhver kynning

MEÐ VERKFÆRAKISTUNNI ÚTSKÝRUM VIÐ EFTIRFARANDI ÞÆTTI FYRIR HVERN ÁFANGASTAÐ:
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Dyrhólaey

Dyrhólaey

Eldgjá

Ófærufoss

Fjaðrárgljúfur

Fjaðrárgljúfur

Hólaskjól

Hvolsvöllur

Kirkjubæjarklaustur

Kúðafljót

Lakagígar

ÁFANGASTAÐUR / JARÐVÆTTI AÐGENGI BÍLASTÆÐI GÖNGUSTÍGAR OG SLÓÐAR 
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AÐSTAÐA OG ÞJÓNUSTA UPPLÝSINGAR GJALDTAKA / ENGIN GJÖLD KYNNING
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Landbrotshólar

Langisjór

Landeyjahöfn

Vestmannaeyjar

Núpsstaður

Þakgil

Þórsmörk

Þykkvabæjarklaustur

Alviðruhamraviti

Reynisfjara

BÍLASTÆÐI GÖNGUSTÍGAR OG SLÓÐAR ÁFANGASTAÐUR / JARÐVÆTTI AÐGENGI
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AÐSTAÐA OG ÞJÓNUSTA UPPLÝSINGAR GJALDTAKA / ENGIN GJÖLD KYNNING
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Rútshellir

Seljalandsfoss

Skaftáreldahraun

Skógarfoss

Sólheimajökull

Sólheimajökull

Sólheimasandur

DC-3 flugvélarflak

Tungusel

Vík

BÍLASTÆÐI GÖNGUSTÍGAR OG SLÓÐAR ÁFANGASTAÐUR / JARÐVÆTTI AÐGENGI
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AÐSTAÐA OG ÞJÓNUSTA UPPLÝSINGAR GJALDTAKA / ENGIN GJÖLD KYNNING
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Göngumenn 
við Laka
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UPPLÝSINGAR

AÐGENGI

BÍLASTÆÐI

GÖNGUSTÍGAR 

OG SLÓÐAR



Áfangastaðaáætlun Katla jarðvangur

116

Öldufell
með fossi sínum
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AÐGERÐAÁÆTLUN
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Sauðfé 
við Kirkjubæjarklaustur
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Þessi kafl i er aðgerðaáætlun sem er frekari útfærsla á 

Rammaáætluninni um afþreyingu og umhver fi. Hún nær ti l 

al lra þeirra áfangastaða sem falla undir Rammaáætlunina. Í 

aðgerðaáætluninni hefur hver áfangastaður sína eigin blaðsíðu 

þar sem svæðinu er lýst. Gefin er innsýn inn í þá aðferðafræði og 

þær hugmyndir og áætlanir fyr ir staðinn sem hafa þegar verið 

þróaðar og lýst er ákveðnum aðgerðum sem eru samkvæmt þeirr i 

framtíðarsýn og verkfærakistu sem lýst var í síðasta kafla. Á sumum 

áfangastöðum er hönnun r issuð upp ti l að sýna þá möguleika 

og þær hugmyndir sem er að finna í aðgerðaáætluninni. Í heild 

sinni mynda allar síður áfangastaða og verkefna samþætta 

aðgerðaáætlun sem fel lur undir þessa skýrslu í heild sinni og 

er aðgerðaáætlunin sett fram í samræmi við Rammaáætlun um 

afþreyingu og umhver fi.
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Skýring
markmið, hluti aðgerðaráætlunar

Skýring
núverandi aðstaða

Bæta upplifun í landslaginuSnyrting Hótel

Verndun gróðursLögregla / slökkvilið 
/ björgunarsveit

Tjaldstæði

Umhverfi

Stýra flæði fólksGestastofa Heilsugæsla

Verndun dýra Veitingahús Ferja

Vitund um viðkvæmt landslag

Takmarka áhrif stíga á náttúrunaVerslanir Sjoppa

Vitund um loftslagsbreytingarBensínstöð Íbúðahverfi

Takmarka áhrif af traðkiÞjónusta Söfn
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Bæta vegi / aðgengi Tekjur fyrir staðarsamfélagið Auka öryggi

Styðja við staðarsamfélagið Búðir / þjónusta í þorpinu Bæta hvíldarsvæði

Innviðir Hagkerfið Aðstaða og þjónusta

Samfélagið 

Bæta bílastæði Hvetja til tekna frá ferðaþjónustu til 
staðarsamfélgasins

Koma á eða bæta upplýsingmiðstöð

Miðstöð Ýta undir sölu og neyslu afurða af staðnum Hanna útsýnisstaði

Nýir göngustígar og slóðar

Bæta merkingar nálægt 
áfangastöðum

Veitingahús í þorpinu Bæta merkingar

Hótel í þorpinu Bæta upplýsingar og bæklinga

Mikið samstarf sveitarfélaga Styðja við ferðaþjónustuaðila á svæðinu Finna salerni og bæta þaus

Bæta gestrisni, tilnefna gestgjafa

Ýta undir vitund um hefðir 
svæðisins

Viðhald lífsgæða í þorpum
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SELJALANDSFOSS

Seljalandsfoss er 65 metra hár foss sem fel lur 

yfir forna sjávarhamra ofan í tjörn fyr ir neðan 

klettana. Tjörnin kallast Kerið eða stundum 

Fossker. Það er hægt að ganga á bakvið 

fossinn og koma út hinum megin. Þetta er 

eini staðurinn á Íslandi sem býður upp á 

þennan möguleika. Fossinn er eitt vinsælasta 

jarðvættið innan jarðvangsins. Líta má á 

skemmdir á gróðri, leðjukennda göngustíga og 

skort á bílastæðum og almennilegri aðstöðu 

sem áskoranir sem þar f að takast á við.

1. Gamli bærinn við Seljalandsfoss
2. Núverandi bílastæði hindrar útsýni að fossinum
3. Tjón á stígum og gróðri vegna þess að ferðamenn ganga utan stíga
4. Stígar sem hafa ekki lengur burðarþol miðað við fjölda ferðamanna

1

3 4

2
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Núverandi aðstaða

Núgildandi áætlanir / hugmyndir 

• áformað er að færa veginn sem liggur að svæðinu.
• umræða er í gangi um hvar eigi að staðsetja nýtt bílastæði og nýja gestastofu.

Aðgerðaáætlun

• flytja bílastæðið á stað sem truflar ekki útsýni
• koma á laggirnar nýrri gestastofu sem tekur tillit til hins opna landslags í nágrenninu.
• bæta gatnamótin og tenginguna við þjóðveg eitt
• endurbyggja stíga og slóða að fossinum og á bak við hann
• bæta upplýsingaskilti og veita samþættar upplýsingar
• nota svæðið sem tengistað fyrir Þórsmörk og Vestmannaeyjar

Markmið

P

+
KR √ P+

5. Séð frá þjóðveginum. Bílastæðið er mjög áberandi í umhverfinu

5
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Horft úr lofti á Seljalandsfoss
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Þegar hefur mikið verð rætt um skipulag 
við Seljalandsfoss. Aðalvandamálið 
á svæðinu er skortur á burðargetu 
bílastæðisins, ástand stíga og 
skortur á viðeigandi gestastofu með 
salernisaðstöðu. Nýlega var þróuð 
áætlun þar sem bílastæðið var fært 
dálítið nær gamla bænum. Einnig var 
bætt við stórri byggingu sem mundi 
hýsa gestastofu. Hins vegar þarf þessi 
nýja áætlun mikið pláss og rýmið er 
ekki nægilega vel nýtt. Nýja bílastæðið 
virðist ennþá ríkjandi í landslaginu og 
nýja gestamiðstofubyggingin er fremur 
stór og hefur áhrif á náttúrulegt eðli 
svæðisins. Til að sjá heildrænni áætlun 
fyrir svæðið er lögð fram hönnun fyrir 
svæðið í þessari skýrslu. Vonandi getur 
sú tillaga lagt eitthvað til málanna í 
þeirri umræðu sem á eftir að verða um 

svæðið. Tillagan um Seljalandsfoss felur 
í sér bæði hugmyndir um innviði og 
arkitektúr. Í fyrsta lagi er bílastæðið fært 
nær gamla bænum þar sem það myndar 
hluta af umhverfi gamla bæjarins sjálfs. 
Hægt er að komast inn á bílastæðið með 
vegi sem liggur þar sem gamli vegurinn 
að bænum lá. Í öðru lagi er gamli bærinn 
notaður sem grundvöllur að því að 
byggja nýja gestastofu. Ný bygging 
gestastofu er staðsett á bak við gamla 
bæinn og myndar þannig samfellda 
húsaþyrpingu með gamla bænum. 
Byggingar gamla bóndabæjarins og 
gömlu hlöðurnar og útihúsin má nota 
og breyta þeim í safn sem lýsir þróun 
gamla bændasamfélagsins á Íslandi. 
Nýja byggingin við hlið gamla bæjarins 
gæti hýst veitingastað, salerni og 
upplýsingamiðstöð. Í samræmi við gömlu 

Núverandi staða
engin gestastofa og 
afkastalítil bílastæði
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Nýlegar áætlanir frá sveitarfélaginu
færa og stækka bílastæðið, 
ný stór gestastofa

Tillaga okkar
setja bílastæði og gestastofu við gömlu bæjarhúsin,
samþjappaðri lausn
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byggingarnar á bænum yrði þak nýju gestamiðstöðvarinnar með 
torfþaki. Með því að gera slíkt fæst heildarmynd á byggingunum 
og byggingarnar eins og vaxa út úr landslaginu. Með því að nota 
torfþak er hægt að tengja nýju bygginguna betur landslaginu í 
kring. Á þennan hátt hefur bygging gestamiðstofunnar ekki áhrif 
á hið náttúrulega landslag, heldur vex út úr því. Stórfenglegt 
útsýni yrði úr húsunum til fossins og umhverfisins. Á milli nýju 
byggingar gestastofunnar og bygginga gamla bæjarins yrði sett 
upp lítið torg. Þetta torg tengir gönguleiðirnar að fossinum við 
gestastofuna. Frá henni er lagt til að ný gönguleið verði lögð að 
Seljalandsfossi og Gljúfrabúa til að betri og líflegri upplifun fáist 
af fossunum báðum. Nýr hringlaga göngustígur þar sem gengið er 

eftir timburbrettum á að koma í staðinn fyrir hála leðjugöngustíga 
dagsins í dag og í stað stiga. Timburbretta-göngustígurinn jafnar 
út mismunandi hæð landslagsins og leiðir gesti á bakvið fossinn. 
Vatnið kemur niður í miðju hringsins
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Hönnun
nýr hringlaga timburstígur við fossinn 

sem stjórnar flæði ferðamanna og bætir upplifun
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Hönnun fyrir nýja gestastofu
samþætt við byggingar gamla bæjarins 
þar sem útsýni er til fossins
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Útsýni frá gamla bænum við Seljalandsfoss
möguleg staðsetning nýrrar gestastofu
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HVOLSVÖLLUR

Hvolsvöllur er vestasta þorpið og er reyndar 

eina þorpið á Íslandi sem hefur ekki verið 

byggt við hafið eða við á, heldur alfar ið 

sem þjónustumiðstöð fyr ir svæðið í kr ing. 

Miki lvægasta star fsemin á Hvolsvell i er 

þjónusta við landbúnaðarhéruðin í  kr ing 

auk ferðaþjónustu. Á Hvolsvell i er að finna 

Njálusafnið og vorið 2017 opnaði þar LAVA 

jarðfræðimiðstöðin með nýjum og spennandi 

sýningum. Á Hvolsvell i er banki, pósthús, 

upplýsingamiðstöð fyr ir ferðamenn, hótel, 

gistihús, tjaldsvæði, veitingahús, verslanir, 

apótek, heilsugæsla, vel búin íþróttamiðstöð, 

sundlaug, bílaverkstæði, björgunarsveit, 

bensínstöð og ýmis önnur fyr ir tæki og 

þjónusta.

1. Bækistöðvar ferðaþjónustuaðila á svæðinu með gistingu og veitingahúsi
2. Nýja LAVA jarðfræðimiðstöðin
3. Þjóðvegur 1 liggur í gegnum þorpið

2

1

3
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Núverandi aðstaða

Aðgerðaáætlun

• viðhalda þorpinu sem aðalþjónustumiðstöð svæðisins með aðstöðu, verslunum, 
veitingahúsum og hótelum;

• koma í veg fyrir að hótel og veitingahús verði byggð fyrir utan þorpið til að koma 
í veg fyrir að landslaginu sé spillt með byggingum; 

• Alla nýja aðstöðu skal byggja innan þorpsins til að varðveita afkomu þorpsins til 
lengri tíma litið;

• bæta vegamót innan þorpsins til að bæta öryggi á vegunum;
• bæta sýnileika jarðvangsins með skiltum og upplýsingaskiltum;
• ráðstafa tekjum sem fást af ferðaþjónustu í aðstöðu og þjónustu fyrir íbúana á 

staðnum;
• fá íbúa til að taka frekari þátt í ferðaþjónustu með námskeiðum og þjálfun 

(leiðsögumenn í heimabyggð, gestgjafar í gistingu o.s.frv.);
• móta langtímasýn/stefnu fyrir þorpið þannig að afkoma og lífsgæði íbúa sé tryggð.

Markmið

√ P
+ +

KR
+ +++
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RÚTSHELLIR

Rútshell i r við Hrútafel l er sagður vera stærsti 

manngerði hell i r á Íslandi. Honum tengjast 

margar þjóðsögur. Efr i hluti hel l is ins tengist 

öðrum hell i sem er svo hár að einu sinni var 

sennilega byggð efr i hæð þannig að á 

tímabil i hefur hell i r inn verið tveggja hæða. 

Ennfremur er steinbrík í hel l inum sem var 

greini lega notuð sem svefnstaður. Hell i r inn 

hefur nýlega verið endurbyggður. Nálægt 

hell inum er tún og beiti land fyr ir kindur. Lengra 

niður með veginum er veitingahús sem nýlega 

var endurbyggt, ásamt bílastæði. Af því að 

svæðið er mjög nálægt veginum og þar sem 

nú þegar er ýmis aðstaða ti l staðar gæti 

þessi staður þjónað sem áherslustaður sem 

kynnir menningu og sögu í jarðvanginum.

 1. Hellirinn og túnið við þjóðveginn.
2. Bílastæði í frekar slæmu ásigkomulagi.
3. Horft innan í hlöðuna í hellinum.

2 3

1
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Núverandi aðstaða

Aðgerðaáætlun

• hanna lítinn stíg á milli hellisins og veitingahússins til að tengja þau saman;
• endurbyggja vegamótin við þjóðveg eitt til að gera þau öruggari;
• semja við landeigendur um betra aðgengi;
• koma fyrir merkingum og fræðsluskiltum til þess að segja sögu staðarins, bæði á 

veitingastaðnum og í hellinum;
• koma í veg fyrir að bílum sé lagt utan bílastæðisins til að bæta öryggi á þjóðvegi 

eitt.

Markmið

P

√ P

4. Framhlið hellisins með sambyggðu fjárhúsi og hlöðu  

4
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SKÓGAFOSS

Skógafoss er einn fegursti foss Ís lands. Þessi 

klassíski 62 metra hái og 15 metra breiði foss 

er sá neðsti og stór fenglegasti í fossaröð sem 

er að finna í farvegi Skógár. Fossinn er eitt 

f jölsóttasta jarðvætti jarðvangsins. Ummerki 

eru um gróðurskemmdir, leðjukenndir stígar 

eru ti l staðar og einnig skortir bílastæði á 

svæðinu. Þetta eru þær áskoranir sem þar f að 

takast á við á þessum áfangastað.

1. Torfbæir nálægt safninu
2. Bílastæðið er ríkjandi þáttur í útsýni að fossinum
3. Stígur liggur að skoðunarstað efst á hæðinni en hann liggur undir skemmdum vegna of mikillar umferðar gangandi
4. Gróðureyðing nálægt fossinum

3 4
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Núverandi aðstaða

Núverandi áætlanir / hugmyndir 

• áætlun til staðar 2018 um að færa bílastæði og þjónustuhús;
• þetta mun leiða af sér betri sýnileika fossins.

Aðgerðaáætlun

• virk uppbygging á stígunum upp hæðina og að efri hluta fossins;
• bæta sýnileika jarðvangsins á svæðinu með því að setja upp merki og fræðsluskilti.

Markmið
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5. Óskýr afmörkun gönguleiða að fossinum leiðir til gróðurskemmda
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Loftmynd af Skógafossi 
og skoðunarstaður efst við fossbrúnina
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SÓLHEIMAJÖKULL

Sólheimajökull er skr iðjökul l sem skríður niður 

frá suðvesturhluta Mýrdalsjökuls. Hann er 

svokallaður loftslagsjökul l þar sem hann bregst 

frekar hratt við loftslagsbreytingum. Fremur 

auðvelt er að komast að jökulsporðinum af því 

að sporðurinn nær alveg niður á láglendið. 

Hins vegar er ekki hægt að fara upp á sjálfan 

jökulinn á öruggan hátt nema með því að 

bóka sérstakar jöklaferðir. Malbikaður vegur 

l iggur frá þjóðvegi eitt að bílastæðum. 

Veitingastaður / kaffihús við bílastæðið er 

í bráðabirgða skálabyggingu. Frá stóru 

bílastæðinu þar f að ganga að jökl inum. Ski lt i 

gefur ti l kynna að síðasti hluti stígsins að 

jökl inum er einungis aðgengilegur gestum sem 

eru vel búnir og með réttan tækjabúnað.

1. Aðalbílastæðið og aðgangur að svæðinu
2. Ómalbikaður göngustígur frá bílastæðinu að jöklinum.
3. Einungis er hægt að komast upp á jökulinn í bókuðum ferðum.

2 3
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Núverandi aðstaða

Aðgerðaáætlun

• byggja betri aðstöðu nálægt bílastæði, eins og t.d. veitingahús í staðinn fyrir 
bráðabirgðaskála;

• setja upp öruggan útsýnispall nálægt jöklinum fyrir gesti (einnig fyrir fatlaða), sem 
vilja fá að upplifa útsýnið;

• ekki framlengja veginn alveg að jöklinum en halda göngustígnum við og viðhalda;
• jöklaferðum með leiðsögumönnum sem einu leiðinni til að komast upp á sjálfan 

jökulinn. Annars mun fólk flæða yfir svæðið og ómögulegt mun verða að varðveita 
ósnortna náttúru svæðisins;

• nota jökulinn sem kennsluefni á sviði loftslagsbreytinga.

Markmið
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4. Horft úr lofti yfir jökulsporðinn
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Gönguferðir um jökulinn
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SÓHEIMASANDUR
FLAK AF DC-3 FLUGVÉL

Flakið af DC-3 flugvélinni á Sólheimasandi er 

frá 1973 þegar vél bandaríska sjóhersins varð 

eldsneytislaus og brotlenti á svartr i ströndinni 

á Sólheimasandi. Flakið er enn á sandinum 

mjög nálægt sjónum og verður æ vinsælla 

sem áfangastaður ferðamanna.

1. Göngustígur sem liggur að flugvélaflakinu á sandinum
2. Bílastæði nálægt þjóðvegi 1
3. Ferðamenn taka sjálfur við flakið

2 3
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Núverandi aðstaða

Núverandi áætlanir / hugmyndir

• nýlega var gert stórt bílastæði við þjóðveg eitt. Ferðamenn þurfa að ganga frá 
bílastæðinu að flakinu;

• bílastæðið þjónar hlutverki sínu vel sem tengistaður og kemur í veg fyrir að bílar 
aki á túninu alla leiðina að flakinu.

Aðgerðaáætlun

• koma upp betri merkingum og fræðsluskiltum sem segðu söguna að baki 
flugvélaflakinu;

• forðast að byggja upp nýja aðstöðu á svæðinu en halda því einföldu og látlausu

Markmið
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4. Séð yfir bílastæðið, hringveginn, ströndina og hafið
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Flak DC-3 vélarinnar 
á ströndinni við Sólheimasand
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1 2

DYRHÓLAEY

Dyrhólaey er syðsti oddi landsins. Suðurhluti 

Dyrhólaeyjar er örmjó klettaræma, 100 

metra há með lóðréttum klettabeltum sem 

standa snarbrött í sjó fram á báðar hliðar. 

Dyrhólaey er miki lvægur varpstaður fugla 

og svæðið hefur notið verndar síðan 1978. 

Eyjan er vinsæll áfangastaður ferðamanna, 

bæði neðri hluti hennar þar sem klettarnir 

eru bogadregnir og efr i hlutinn með vitanum. 

Hægt er að komast að bæði efr i og neðri 

hluta eyjarinnar með því að aka vegarslóða. 

Vegurinn upp hæðina og göngustígar sýna 

merki um skemmdir vegna of miki ls f jölda 

ferðamanna.

1. Horft að Dyrhólaey með vitann á toppnum
2. Gamli vitinn uppi á Dyrhólaey
3. Útsýnispallur á lægri hluta eyjarinnar
4. Nýlega byggð salernisaðstaða á lægri hluta eyjarinnar

3 4
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Núverandi aðstaða

Núverandi áætlanir / Hugmyndir

• nýlega var bílastæðið við neðri hluta eyjarinnar flutt  og salernisaðstaða byggð;
• uppi á eynni er verið að gera við vitann og umhverfi hans, m.a. steypta girðingu í 

kringum vitann.

Aðgerðaáætlun

• nota nýja bílastæðið og salernisbygginguna á neðra svæðinu sem meginaðgengi 
að svæðinu;

• loka veginum upp á hæðina/eyna og einungis nota hann í neyðartilfellum eða 
þegar um ferðir fatlaðra er að ræða;

• gera efri hluta eyjarinnar einungis aðgengilega gangandi fólki með göngustígum 
sem byrja niður við bílastæði;

• endurbyggja stíga sem tengja neðri hluta eyjarinnar við vitann;
• fjarlægja gömul bílastæði og endurheimta landgæði;
• bæta girðingar við klettana í öryggisskyni;
• bæta sýnileika jarðvangsins með merkingum og fræðsluskiltum.

Markmið
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5. Umferðaröngþveiti á veginum sem liggur upp á eyna sjálfa
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Horft úr lofti á Dyrhólaey 
og aðliggjandi kletta, dranga og sker
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1

1. Séð yfir bílastæðið og veitingahúsið
2. Viðvörunarskilti við ströndina
3. Stuðlaberg við ströndina

2 3

REYNISFJARA

Nokkur áhugaverð jarðfræðileg fyr irbæri er 

að finna í Reynisfjöru. Reynisfjal l er 340 m hár 

móbergshr yggur og Reynisdrangar eru 66 m 

háir klettar sem rísa upp úr sjónum. Við fjöruna 

eru mjög fallegar basaltmyndanir á suðurhlið 

fjal lsins, auk þess sem þar er hell i r sem kallast 

Hálsanefshell i r. Reynisfjara laðar að sér marga 

ferðamenn sem heimsækja ströndina og 

nágrenni hennar. Nýlega var nýtt veitingahús 

byggt við ströndina. Vegurinn að svæðinu 

ásamt bílastæðinu virðist ekki hafa næga 

burði ti l að mæta þessum fjölda ferðamanna. 

Þar að auki þar f sífel lt að gæta að öryggi 

ferðamanna (vegna brimöldunnar).
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Núverandi aðstaða

Núverandi áætlanir /hugmyndir 

• nýlega var veitingahús byggt nálægt bílastæði sem þegar var til staðar

Aðgerðaáætlun

• endurskoða staðsetningu bílastæðisins og hanna þarf bílastæði og veginn þannig 
að bæði geti borið alla þessa umferð;

• endurskipuleggja öryggisleiðbeiningar og skilti þannig að þau verði skýrari og 
meira sannfærandi.

Markmið
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Ströndin við Reynisfjöru
Reynisfjall og Reynisdrangar
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VÍK

Vík er syðsta þorpið í jarðvangnum. Þar er að 

finna menningarminjar og þorpið á sér merka 

sögu. Nýlega var opnað safn sem sýnir hið 

sögulega skip, Skaftfel l ing. Í næsta nágrenni 

er upplýsingamiðstöð með fræðsluefni um 

jarðvanginn. Sunnan við þorpið á svartr i 

ströndinni er gott útsýni ti l Reynisdranga úti 

fyr ir ströndinni. Þorpið stendur frammi fyr ir 

ýmsum áskorunum. Vegna breytinga og vaxandi 

ferðaþjónustu hefur samsetning íbúanna 

breyst úr því að vera einvörðungu innfæddir 

Ís lendingar yfir í það að vera fjölþjóðlegt 

samfélag. Margir er lendir star fsmenn 

veitingahúsa og hótela búa nú í þorpinu. Þessi 

þróun hefur leitt ti l þess að byggja þar f nýtt 

íbúðarhúsnæði og bæta þar f aðstöðu. Aðrar 

áskoranir tengjast vandamálum er tengjast 

innviðum eins og afköstum þjóðvegarins sjálfs 

og aðgengi að þorpinu úr vestr i, einkum á 

vetrum. Ennfremur er þorpið staðsett á stað 

sem gæti orðið fyr ir flóðbylgju þegar eldfjal l ið 

Katla gýs. Ströndin hefur einnig orðið fyr ir 

landbroti.

1 2

1. Kirkjan er eitt af einkennum Víkur
2. Jarðvangsskiltin eru ekki vel sýnileg
3. Kötlusetur og sýning
4. Safnið og sýningin um Skaftfelling

3 4
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Núverandi aðstaða

Núverandi áætlun / hugmyndir 

• verið er að þróa tillögur um færslu þjóðvegarins. M.a. er gert ráð fyrir jarðgöngum 
í gegnum Reynisfjall;

• nú á sér stað útþensla þéttbýlisins austast í þorpinu þar sem verið er að byggja ný 
hús og verslanir;

• áætlanir og hugmyndir eru í vinnslu um flóðavernd vegna mögulegs jökulhlaups 
frá Kötlu;

• áætlanir eru upp um að hanna torg milli Skaftfellingssafnsins og 
upplýsingamiðstöðvarinnar.

Aðgerðaáætlun

• varðveita þorpið áfram sem aðalþjónustumiðstöð fyrir þjónustu, verslanir, 
veitingahús og hótel;

• koma í veg fyrir byggingu hótela og veitingahúsa fyrir utan þorpið til að koma í 
veg fyrir að landslagi sé spillt með byggingum;

• byggja alla nýja aðstöðu innan vébanda þorpsins til að styrkja afkomu þess til 
lengri tíma litið;

• byggja upp þjónustu í kringum miðlægt torg nálægt upplýsingamiðstöð og safninu 
um Skaftfelling;

• bæta vegamót innan þorpsins til að bæta öryggi á vegum;
• bæta sýnileika jarðvangsins með merkingum og fræðsluskiltum;
• nýta tekjur af ferðaþjónustu til uppbyggingar á þjónustu á staðnum samfélaginu 

til gagns;
• fá íbúa til að taka frekari þátt í ferðaþjónustu með námskeiðum og þjálfun 

(leiðsögumenn í heimabyggð, gestgjafar í gistingu o.s.frv.).
• skilgreina langtímasýn / stefnu fyrir þorpið til að varðveita afkomu þess og lífsgæði 

samfélagsins og íbúa á svæðinu;
• varðveita gamla miðbæinn í þorpinu og menningararfleifðina.
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Horft yfir Vík 
og svarta ströndina
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Kirkja og kirkjugarður á Þykkvabæjarklaustri

Þykkvabæjarklaustur er gamall kirkjustaður 

en var upphaflega kaþólskt munkaklaustur. 

Klaustr ið er í Álftaveri þar sem eru 

nokkr ir sveitabæir. Staðurinn býður upp 

á áhugaverða menningarar fleifð og 

tengist ströndinni þar sem stórar svartar 

sandstrendur taka við. Ekki er verið að nýta 

þennan stað ti l ferðaþjónustu í dag, en 

hann býður upp á áhugaverða möguleika 

á sviði menningarlegrar- og jarðfræðilegrar 

ferðaþjónustu sem myndi tengjast dæmigerðu 

íslensku sveitalífi.

ÞYKKVABÆJARKLAUSTUR



Áfangastaðaáætlun Katla jarðvangur

161

Viti í grennd við Þykkvbæjarklaustur

Núverandi aðstaða

Aðgerðaáætlun

• skapa möguleika og tækifæri fyrir ferðir niður að ströndinni og á sögustaði. Slíkar 
ferðir yrðu í höndum staðarleiðsögumanna og fyrirtækja á staðnum;

• setja upp merkingar og fræðsluskilti sem útskýra menningarlega sérstöðu 
svæðisins;

• setja upp áhugaverða göngustíga (sögustíga) í samvinnu við landeigendur og 
bændur á staðnum.

Goals
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Félagsheimilið Tungusel með litlu aðliggjandi tjaldstæði

TUNGUSEL

Félagsheimil ið Tungusel hefur smám saman 

glatað gildi sínu sem aðstaða fyr ir íbúana 

og samfélagið í vesturhluta Skaftárhrepps. 

Aðalástæðan er brottflutningur fólks af 

svæðinu og á sama tíma hefur svæðið í 

kr ingum Tungusel komist í betr i vegtengingar 

við aðra hluta Skaftárhrepps. Þessi breyting 

opnar möguleika á því að nota aðstöðuna 

í Tunguseli t i l afþreyingar þar sem Tungusel 

gæti þjónað sem áfangastaður á mil l i 

áherslustaðanna Kúðafljóts, Hólaskjóls og 

Kirkjubæjarklausturs. 
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Núverandi aðstaða

Aðgerðaáætlun

• umbreyta gamla félagsheimilinu í þjónustumiðstöð með veitingahúsi, verslun og 
upplýsingamiðstöð;

• skapa möguleika á gistingu og tjaldstæði;
• tengja og stækka net göngustíga á svæðinu.

Markmið
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Umbreyta Tunguseli 
í gistiheimili með þjónustu 
í smáum stíl á staðnum
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Dæmi um hönnun

Hægt er að breyta núverandi byggingu 
Tungusels yfir í gistiheimili með þjónustu 
á staðnum. Það væri hægt að setja upp 
nokkur herbergi í núverandi byggingu 
til gistingar yfir nótt. Einnig væri hægt 
að setja upp lítið veitingahús, verslun 
og upplýsingamistöð og staðsetja mætti 
það í anddyri hússins eða fyrir framan 
húsið. Hægt væri að breyta framhlið 
hússins og byggja við þannig að hún yrði 
gegnsærri og vinalegri til að styðja við 
þjónustuhlutverk byggingarinnar. Báðum 
megin við bygginguna er aðstaða til 
tjöldunar að sumri til. Til að ná sem mestu 
út úr góðri staðsetningu Tungusels á milli 
annarra áherslustaða er nauðsynlegt að 
tengja Tungusel við gönguleiðir sem 
þegar eru til á svæðinu. Tungusel gæti 
verið miðjan í netkerfi göngustíga sem 
myndu gera heiðalöndin aðgengilegri.

Staðsetning
miðpunktur milli 
nokkurra áhugaverða staða
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ELDGJÁ – ÓFÆRUFOSS

Eldgjá er 40 km löng gossprunga, um 600 

metra breið og allt að 200 metra djúp. Hún 

gaus síðast 934 og gaus þá eftir endilangri 

sprungunni. Það er talið að sprungan nái 

frá Mýrdalsjökl i t i l Lambavatns í austr i, en 

það er aðeins vestan við Laka. Úr Eldgjá 

hafa víðfeðmir hraunstraumar runnið um 

Landbrot og Meðalland og alveg út í sjó við 

Alviðruhamra í Álftaveri. Talið er að hraunið sé 

um 800 ferkí lómetar að stærð sem gerir það 

með víðfeðmustu hraunum jarðar. Talið er að 

Eldgjá ti lheyr i sama megineldstöðvarker fi og 

Katla. Eldgjá er á náttúruminjaskrá. Ófærufoss 

er einstakur tveggja hæða foss í ánni Nyrðri-

Ófæru en áin fel lur niður í Eldgjá. Eitt sinn lá 

náttúrulegur steinbogi yfir neðri fossinn en árið 

1993 fél l boginn niður í fossinn í vor leysingum. 

Það er talsvert er fitt að komast á staðinn 

vegna ástands vega og vegna fjar lægðar frá 

láglendinu. Grundvallaraðstaða er ti l staðar á 

svæðinu og einnig eru göngustígar ti l staðar. 

Svæðið er enn ti ltölulega ósnortið.

1

1. Núverandi bílastæði og salernisaðstaða. Lítil upplýsingamiðstöð er við innganginn að gjánni
2. Gangandi menn að fara yfir ána sem liggur við inngang gjárinnar

2



Áfangastaðaáætlun Katla jarðvangur

167

Núverandi aðstaða

Aðgerðaáætlun

• koma í veg fyrir að svæðið eyðileggist vegna fjöldaferðamennsku. Takmarka þarf 
aðgang að svæðinu með því að láta veginn að svæðinu ekki verða betri en hann 
er núna;

• hvetja til sjálfbærrar smærri ferðaþjónustu innan svæðisins;
• skipuleggja aðgang að svæðinu um Hólaskjól sem getur í framtíðinni þjónað sem 

tengipunktur inn á svæðið.

Markmið
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Eldgjá 
að vetri til
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1

1. Horft frá hæðinni að hálendismiðstöðinni Hólaskjóli
2. Salernisaðstaða í lítilli byggingu við tjaldstæði
3. Fjöldaframleidd smáhýsi nálægt gamla fjallaskálanum.

2 3

HÓLASKJÓL

Hólaskjól er hálendismiðstöð sem er nú þegar 

í notkun. Hún er á góðum stað við veg F208 

á mil l i þjóðvegs 1 í Skaftárhreppi og hins 

vinsæla hálendissvæðis við Landmannalaugar. 

Staðsetningin býður upp á stórkostlegt útsýni 

ti l f jal la, yfir Skaftáreldahraun og Eldgjá. 

Einnig sést vel ti l Ófærufoss. Auðveldast er 

að komast í Hólaskjól á sumrin. Þar er gamall 

f jal laskáli sem er notaður ti l gistingar. Einnig er 

þar tjaldstæði og nokkur smáhýsi ti l gistingar. 

Nokkr ir göngustígar l iggja frá svæðinu. Gildi 

Hólaskjóls sem miðlægs áfangastaðar inn á 

hálendið má bæta og gera má miðjuna enn 

sjálfbærari þannig að hún verði sjálfr i sér nóg.
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Núverandi aðstaða

Núverandi áætlun / hugmyndir 

• áður fyrr hafa margar hugmyndir og áætlanir verið þróaðar um nýja gistiskála, en 
enginn hefur enn verið byggður.

Aðgerðaáætlun

• skipta út smáhýsunum sem nú eru á staðnum og byggja nýja, sérsmíðaða og 
sjálfbæra skála sem henta betur til gistingar;

• nota hálendismiðstöðina sem tengipunkt til annarra áfangastaða eins og til Eldgjár, 
Langasjávar og Landmannalauga;

• bæta merkingar og fræðsluskilti jarðvangsins á staðnum; 
• viðhalda stígum / göngustígum og laga þá oftar.

Markmið

+ +
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Gamli fjallaskálinn varðveitir ennþá sinn 
upprunalega stíl og karakter og virðist 
passa mjög vel inn í ósnortið umhverfið. 
Hins vegar eru nýju smáhýsin frekar 
stöðluð í útliti, falla ekki inn í landslagið 
og draga úr sérstökum einkennum 
staðarins. Ákjósanleg staðsetning 
Hólaskjóls mitt á milli Landmannalauga 
annars vegar og Kirkjubæjarklausturs 
hins vegar eykur gildi staðarins sem 
háfjallamiðstöðvar. Hins vegar þarf að 
gæta betur að hönnun mannvirkja á 
staðnum til þess að upplifunin á einstöku 
landslagi verði sérstök. Við leggjum 
til að sett verði upp ný smáhýsi sem 
séu aðlöguð að landslaginu. Þessi nýju 
smáhýsi komi í staðinn fyrir þau smáhýsi 
sem eru nú á staðnum. Grundvallaratriði 
við hönnun nýju smáhýsanna er að draga 
úr umfangi og massa þeirra. Til þess að 
draga úr stærðinni eru þau hönnuð á 
mjög einfaldan hátt með svefnrými fyrir 
aðeins tvo einstaklinga. Með því að draga 
úr umfangi húsanna og massa þeirra 
eru áhrif þeirra á landslagið minnkuð. 
Gistihýsin eru hönnuð þannig að þau 
eru með hallandi þaki og með stóran 
glerglugga sem býður upp á stórfenglegt 
útsýni yfir landslagið. Þakið er notað fyrir 
sólarrafhlöður þannig að smáhýsin eru 
algjörlega sjálfbær um rafmagn. Ekki er 
gert ráð fyrir salerni eða baði í hönnuninni 
þar sem slíkt er þegar í boði innan gamla 
fjallaskálans. Hins vegar væri hægt að 

tengja valkvæða baðherbergiseiningu 
við hverja gistieiningu, en einingin safni 
vatni af þakinu til notkunar í sturtu og 
til að sturta niður í salerni. Til viðbótar 
við að hanna þessa sérstöku gistirými 
sem falla vel inn í landslagið hefur verið 
horft til svæðisskipulags og rýmis 
á svæðinu sjálfu. Gamli fjallaskálinn, 
bílastæðið og tjaldsvæðið verða áfram 
á sínum stað. Rými skapast fyrir nýjar 
gistieiningar þegar gömlu smáhýsin 
verða fjarlægð. Í stað þess að staðsetja 
nýju gistieiningarnar í röð eða í ferning 
gerum við ráð fyrir óformlegri en 
samþjappaðri  og samþættri dreifingu 
átta nýrra gistieininga. Á háannatíma 
ferðaþjónustunnar geta gistieiningarnar 
með stóru glergluggunum nýst sem 
viðbót sem tengist gamla fjallaskálanum. 
En þegar hálendismiðstöðin er lokuð að 
vetri til eru nýju gistieiningarnar eins 
og steinar sem dreift hefur verið um 
graslendið. Með því að velja viðeigandi 
klæðningu á smáhýsin er hægt að láta þau 
falla algjörlega inn í landslagið.

1.

3.

5.

2.

4.

6.

1. Smáhýsi – staðlað rými
2. Staðartengd hönnun sem dregur úr stærð og áhrifum á landslagið
3. Sjáfbær gistieining með sólarrafhlöðum
4. Sjálfbær gistieining með aðstöðu þar sem vatni er safnað fyrir salerni og sturtu
5. Sjálfbær hálendismiðstöð þar sem engar tengingar þarf við rafmagnslínur sem spilla útsýni
6. Sveigjanleiki og afturkræfni þar sem hægt er að fjarlægja eða færa gistihýsin í framtíðinni
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Inni 
hægt er að upplifa norðurljósin 
úr smáhýsinu

Sjálfbær smáhýsi
sjálfbær hálendismiðstöð
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4 3

1

2
9

87

6

53

1

2

1. inngangur
2. tvíbreitt rúm
3. bekkur / rúm 

1. inngangur
2. tvíbreitt rúm
3. bekkur / rúm
4. salerni
5. sturta
6. vaskur
7. útigeymsla
8. tæknirými
9. geymsla

Teikningar 
sjálfbært smáhýsi og 

smáhýsi með viðbótaraðstöðu
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Yfirlitsteikning
núverandi fjallaskáli og ný smáhýsi
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Að sumarlagi
gamli fjallaskálinn 
með nýjum sjálfbærum smáhýsum
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Snemma vetrar
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1. Útsýni við Kúðafljót

1

KÚÐAFLJÓT

Kúðafljót er stór jökulá við vesturbrún hins 

víðáttumikla Skaftáreldahrauns. Þegar farið 

er yfir ánna fá gestir og ferðamenn fyrstu sýn 

sína af þessu dæmigerða og víðáttumikla 

mosaþakta hrauni sem er innan jarðvangsins. 

Staðsetningin býður upp á upplifun margra 

mismunandi landslagsgerða, eins og af 

jökulf jótinu sjálfu, svartr i sandströndinni og 

af fjöl lunum þar sem meðal annars er að 

finna eldfjal l ið Kötlu. Þess vegna þjónar 

þessi staður hlutverki sem inngangur að 

nokkrum mismunandi landslagsgerðum innan 

jarðvangsins fyr ir þá gesti sem koma úr vestr i 

(af höfuðborgarsvæðinu).
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2

2. Brún eldhraunsins sem sýnir hæðarmismun
3. Mosaþekja á hrauninu

3

Núverandi aðstaða

• Engin

Aðgerðaáætlun

• byggja nýjan útsýnispall og litla gestastofu;
• samþætta aðstöðu eins og salerni inn í hönnun og forðast að aðstöðu sé dreift um 

svæðið;
• setja upp merkingar og fræðsluskilti.

Markmið
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1. Staðlað viðmið, gönguleið frá A til B
2. Tillaga sem býður upp á mismunandi upplifun og útsýni
3. Hönnunarviðmið, saga hraunsins er sögð með þversniðum og hæðarmismun

1

2

3

Hönnunarviðmið
leiðbeint um svæðið

Staðsetning 
Miðlæg milli áfangastaða
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Dæmi um hönnun

Þar sem flestir gestir á svæðinu koma 
úr vestri (frá höfuðborgarsvæðinu) gæti 
þessi áfangastaður verið vel staðsettur til 
að þjóna því hlutverki að veita viðeigandi 
upplýsingar um hvernig skuli umgangast 
hina viðkvæmu mosaþekju og mosaþakið 
landslag á meðan á dvöl stendur. Frá 
þessu sjónarmiði hefur áfangastaðurinn 
möguleika og getu til að þjóna sem einn 
aðalinngangur að landslagi jarðvangsins. 
Áfangastaðurinn er vel aðgengilegur frá 
þjóðvegi eitt. Hér þarf að staðsetja nýtt 
bílastæði og fella það vel inn í landslagið 
og vernda þarf það fyrir flóðum með 
varnargarði sem er þegar til staðar. 
Þegar komið er á bílastæðið er stuðlað 
að upplifun svæðisins með tengingum 
við göngustíga og aðgengi að þeim stað 
sem hefur hvað mest aðdráttarafl. Tillaga 
okkar felur í sér að gert er ráð fyrir því 
að göngustígur með pöllum verði grafinn 
niður í hraunið þannig að þversnið náist í 
gegnum hraunið og á göngustígurinn að 
liggja að stórum stiga sem liggur upp á 
útsýnispall. Þversniðið og göngustígurinn 
sjálfur á pöllum verða hönnuð þannig að 
þau eru upplifun í sjálfu sér. Með því að 
skera göngustíginn aðeins niður í hraunið, 
geta gestir upplifað þykkt hraunsins og 
uppbyggingu þess um leið og þeir ganga 
í gegnum það. Reiknað er með að skera 

göngustíginn aðeins örfáa metra niður í 
hraunið og vernda hann með vegg. Þessi 
veggur á að falla alveg inn í hraunið og 
hann hefur rými fyrir fræðsluskilti og ýmis 
konar gagnvirkar sýningar. Jafnvel væri 
hægt að staðsetja salernisaðstöðu og litla 
gestamiðstöð innan í þessum vegg. Þannig 
má forðast enn frekari neikvæð áhrif á 
landslagið sjónrænt séð. Göngustígurinn 
á pöllunum endar í stórum stiga sem rís 
upp úr hrauninu í allt að 10 metra hæð. 
Af útsýnispalli sem er efst í stiganum 
gefur að líta útsýni til margra ólíkra átta 
og til margra mismunandi áhugaverðra 
fyrirbæra. Bæði sést til eldfjallsins 
Kötlu og til strandarinnar sem er svört 
sandströnd og yfir hraunið, til fjallanna og 
yfir jökulfljótið sjálft. Þetta útsýni sýnir 
helstu landslagsgerðir jarðvangsins og 
birtir þær fyrir ferðamönnum. Með því 
að taka tillit til útsýnis og umhverfisþátta 
við hönnun stóra stigans verður til 
dýnamísk skuggamynd stigans sem sífellt 
breytist og útsýnið verður síbreytilegt 
eftir því hvaðan það er skoðað. Vegna 
hæðarmismunar og vegna þess að 
hraunið er fullt af litlum hólum hvort eð er, 
verða sjónræn áhrif stigans á landslagið í 
lágmarki. Hann mun hreinlega hverfa og 
ekki sjást frá bílum sem aka framhjá.

Útsýni fléttað inn í hönnun stigans
 með hornum og dýnamískri og 

síbreytilegri skuggamynd
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Teikning 
útsýnisturn og bílastæði 

við þjóðveginn

Skuggi stigans 
verður síbreytilegur
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Aðkoma  
göngustígur skerst í gegnum hraunið 

og liggur að stórum stiga
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Stiginn
rís upp úr mosavöxnu 

hrauninu
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SKAFTÁRELDAHRAUN

Skaftáreldahraun er gríðarlega umfangsmikið 

basískt eldhraun sem rann úr gosinu við Laka 

1783. Þetta mosaþakta hraunflæmi er táknræn 

mynd fyr ir jarðvanginn sem tengist ímynd hans 

á sterkan hátt. Á staðnum hafa orðið miklar 

skemmdir á mosaþekju vegna átroðnings 

og stjórnlauss aðgengis og er sá skaði vel 

sýnilegur. Viðeigandi stíga, merkingar og 

aðstöðu vantar á svæðinu í dag.

Ummerki um skemmdir á gróðurþekju á mosaþöktu hrauninu
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Núverandi aðstaða

Núverandi áætlanir / Hugmyndir

• gerðar hafa verið minniháttar breytingar og lagfæringar á göngustígum og nýtt 
bílastæði hefur verið sett upp en aðgerðirnar virðast samt ekki vera að leysa 
vandann.

Aðgerðaáætlun

• setja upp nýjan göngustíg á pöllum sem stjórnar aðgengi og straumi ferðamanna 
um hraunið;

• fella innviði eins og ruslatunnur, bekki og salerni að hönnun göngustígsins;
• loka öllum öðrum (eldri) stígum og aðgengi að hrauninu nálægt þjóðvegi eitt.

Markmið
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Forðast skemmdir á mosaþekju
göngustígur á pöllum ofan gróðurþekjuna 
til að koma í veg fyrir frekari gróðurskemmdir
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Dæmi um hönnun

Til að koma í veg fyrir frekari skemmdir á 
viðkvæmri mosaþekjunni þarf þegar í stað 
að grípa til aðgerða. Þær þurfa að fela í 
sér grundvallarbreytingar á því hvernig 
gestir njóti þessa sérstæða landslags. Í 
stað þess að leyfa gestum að ganga beint 
út á mosaþekjuna með einungis veigalítilli 
girðingu leggjum við til nýja nálgun þar 
sem stígnum er lyft aðeins upp fyrir 
mosann. Timburpallar hafa sýnt sig að 
vera heppileg og árangursrík leið til að 
stýra flæði fólks um svæði. Með því að 
nota hér slíka útfærslu skilur gesturinn 
þörf þess að vernda mosaþekjuna frá 
traðki og ótakmörkuðu álagi. Pallarnir 
geta þannig skapað áhugaverða upplifun. 
Hæð og staðsetning pallanna ákvarðast 
af hæðarmun í landslaginu. Þetta skapar 
nýja leið um hraunið í mismunandi hæð. 
Með því að flétta beygjur og horn í 
pallaleiðina er hægt að beina sjónum 
gesta að tilteknum þáttum í landslaginu. 
Hlutir eins og ruslafötur og bekkir eru 
hannaðir sem hluti pallaleiðarinnar. 

Þannig verður dregið úr truflandi áhrifum 
slíkra aðkomuhluta. Pallana má byggja úr 
timbri, stáli eða blönduðu efni og væri 
flutt tilbúið til notkunar á staðnum. Val 
á efnum tæki m.a. mið af viðhaldsþörf. 
Nýnæmið felst í nýrri leið til að upplifa 
áfangastaðinn, labba yfir mosanum í stað 
þess að labba á honum. Verndun mosans, 
ásýnd hans og upplifun í því sambandi 
eru ráðandi þættir í hönnuninni þannig 
að aðrir utanaðkomandi hlutir séu ekki 
til truflunar eða leiði til óafturkræfra 
skemmda.

Pallar
með innbyggðum bekkjum 

og ruslafötum

PP
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Útsýni
yfir Skaftáreldahraun



Áfangastaðaáætlun Katla jarðvangur

192

Teikning
göngupallar með aðstöðu

Fjölbreytilegir göngupallar
mótaðir af hæðarmismun í 
landinu
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Hönnun
verndun landslags 

og betri upplifun



Áfangastaðaáætlun Katla jarðvangur

194

FJAÐRÁRGLJÚFUR

Fjaðrárgljúfur er staðsett um 5 km vestan 

við Kirkjubæjarklaustur við suðurjaðar 

Skaftáreldahrauns. Gljúfr ið er um 100 m djúpt 

og 2 km langt. Það myndaðist vegna rofs 

jökulvatns sem mótaði mjúka móbergskletta 

eftir að síðustu ísöld lauk. Í dag er 

Fjaðrárgljúfur mjög vinsæll og vel þekktur 

ferðamannastaður. Svæðið er aðgengilegt 

og er staðsett nálægt þjóðvegi eitt. Þrátt 

fyr ir nýlegar endurbætur á svæðinu (þ.e. nýja 

salernisaðstöðu og bætt upplýsingaski lt i) 

getur áfangastaðurinn ekki lengur borið 

þann fjölda ferðamanna sem sækir hann 

heim. Aðalgöngustígurinn upp með gljúfr inu er 

orðinn að leðjustíg vegna allt of miki ls álags. 

Ti l viðbótar hefur viðkvæm grasþekjan ofan á 

móbergsmynduninni orðið fyr ir miklum skemmdum 

vegna átroðnings og er hætta á jarðvegsrofi. 

Sjálf upplifunin af gljúfr inu spil l ist vegna 

bílastæðisins og vegna salernisaðstöðunnar 

sem yfirgnæfa allt útsýni við syðri innganginn í 

gljúfr ið.
1.  Stöðug þörf á því að gera við stíga
2. Möguleg ný staðsetning salernisaðstöðu og bílastæðis við vegamótin til Laka
3. Núverandi inngangur að gljúfrinu sem sést ekki vegna bílastæðis og salernisaðstöðu

3

1 2
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Núverandi aðstaða

Aðgerðaáætlun

• færa bílastæðið og salernisaðstöðu að vegmótunum við veginn til Laka og leggja 
af aðstöðuna við gljúfrið sjálft;

• búa til nýjan göngustíg frá nýja bílastæðinu að gljúfrinu og sá göngustígur á að 
vera upplifun í sjálfu sér;

• takmarka fjölda stíga og takmarka aðgengi að móbergsklettunum;
• byggja skoðunarpall með viðeigandi getu til að taka á móti fjölda gesta miðja vegu 

inni í gljúfrinu og bjóða þannig gestum upp á mismunandi upplifun;
• skipuleggja merkingar sem eru dreifðar í augnablikinu við gljúfrið og bæta þarf 

fræðsluskilti.

Markmið
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4. Loftmynd sem sýnir greinilega umfangsmiklar skemmdir í landslaginu

4
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Loftmynd sem sýnir núverandi stöðu mála 
gljúfrið og samsíða göngustíga

Teikning
salernisaðstaða og bílastæði 

færð að gatnamótum við veginn inn að Laka
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Dæmi um hönnun

Tillagan um endurbætur við Fjaðrárgljúfur 
felur í sér bæði endurbætur á innviðum 
og ákveðinn arkitektúr. Í fyrsta lagi þarf 
að færa salernisaðstöðu og bílastæði að 
vegamótunum við veginn inn að Laka. 
Þessi nýja staðsetning er u.þ.b. 800 m 
austan við núverandi staðsetningu. Þessi 
breyting tryggir að þessi óaðlaðandi 
mannvirki séu ekki að setja svip sinn á 
innganginn að gljúfrinu. Annar ávinningur 
sem fæst með þessari breytingu er að þessi 
aðstaða verður nú auðveldlega aðgengileg 
sem áfangastaður ferðamanna sem eru 
einnig á leið til Laka. Frá nýju aðkomunni 
að gljúfrinu liggi nýr göngustígur sem 
tengir bílastæðið við gljúfrið sjálft. Þessi 
nýi göngustígur á einnig að mynda hluta 
af upplifun svæðisins þar sem hann mun 
bjóða upp á ótrúlegt útsýni yfir bæði 
hraunbreiðuna og fjallið. Við mælum með 
því að fjöldi stíga við gljúfrið sjálft verði 
takmarkaður og stytta þarf núverandi 
göngustíga án þess að hindra upplifun 
svæðisins. Til viðbótar leggjum við til að 
hætt verði við áform um byggingu annars 
stígs og útsýnispalls við norðausturhlið 
gljúfursins. Í staðinn leggjum við til að 
flæði ferðamanna verði stjórnað sem 
fara eftir núverandi stíg sem liggur upp 
með gljúfrinu sjálfu. Með því að hámarka 
notkun þessa aðalstígar er hægt að draga 

úr álaginu innst í gljúfrinu. Miðja vegu í 
gljúfrinu, þegar farið er eftir aðalstígnum, 
leggjum við til að hannaður verði nýr 
útsýnisstaður. Í staðinn fyrir að setja upp 
útsýnispall ofan á móbergsmynduninni 
þá leggjum við til mildari nálgun þar 
sem sjónrænu áhrifin verða minni. Þessi 
staðsetning fyrir útsýnispall hefur verið 
valin þar sem hellarnir sem til staðar eru 
á staðnum bjóða upp á lifandi upplifun 
á bæði breidd og dýpt gljúfursins. 
Útsýnispallurinn skal hanga uppi á milli 
tveggja hella hátt fyrir ofan lækinn sem 
rennur niðri í gljúfrinu. Þetta þýðir að 
skoðunarpallurinn verður ekki beint 
sýnilegur frá innganginum í gljúfrið. 
Útsýnispallurinn verður aðgengilegur 
með því að ganga nokkra metra niður 
stiga ofan í gljúfrið. Frá útsýnispallinum 
er sérstaklega útsýni til tveggja átta, að 
fossinum í norðurenda gljúfursins og yfir 
hraunbreiðuna í suðri. Þessi nálgun býður 
upp á einstaka, lifandi upplifun þar sem 
gestum finnst þeir raunverulega vera inni 
í gljúfrinu í stað þess að standa við brún 
þess. Hönnunin miðar að því að takmarka 
sjónræn áhrif innviða í náttúrunni þannig 
að útsýnispallur og salernisaðstaða verði 
ekki áberandi. Þetta næst fram með því 
að færa innviði til og færa til innganginn 
að svæðinu auk þess sem að lögð er til 
sérstök hönnun sem byggir útsýnispallinn 
betur inn í landslagið.

Hönnunarviðmið 
lifandi upplifun gesta með minni áhrif á landslagið

1. Núverandi staða, margar aðkomuleiðir, 
umfangsmiklar skemmdir
2. Viðmið, takmarka fjölda göngustíga og 
stytta þá sem fyrir eru
3. Hönnun, nýr útsýnispallur hangandi á milli 
tveggja hella með minni sjónrænum áhrifum

1

2 3



Áfangastaðaáætlun Katla jarðvangur

198

Nýr útsýnispallur 
minni áhrif á landslag, 
magnaðri upplifun
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Horft frá botni gljúfursins
nýr útsýnispallur hannaður 

á milli hellanna

Mismunandi reynsla ferðamanna af gljúfrinu 
ofanfrá, innan gljúfursins og á botni þess
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LANDBROTSHÓLAR

Landbrotshólar eru víðfeðmasta 

gervigígasvæðið á Íslandi og sennilega í 

heiminum öllum. Þessir grænu gígar með mjúkar 

bogadregnar l ínur eru bæði jarðfræðilega 

og menningarlega mjög áhugaverðir 

áfangastaðir. Sumir gervigígar eru opnir og 

aðgengilegir gestum. Gervigígarnir eru sjaldan 

nýttir sem áfangastaðir fyr ir ferðamenn en fela 

í sér áhugaverð tækifæri.

Gervigígarnir í Landbrotshólum bjóða mögulega upp á nýja upplifun gesta
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Núverandi aðstaða

• Engin

Núverandi áætlanir / hugmyndir 

• nokkrir stuttir göngustígar hafa verið lagðir nálægt gervigígasvæðinu við Hótel 
Laka. 

Aðgerðaáætlun

• kynna nýja hönnun stíga til að skapa nýtt aðgengi að gervigígunum (göngustígar);
• hanna sérstaka upplifun / aðgengi að gígunum sjálfum sem jarðfræðilega upplifun 

fyrir gesti;
• setja upp og bæta merkingar og fræðsluskilti;
• ákvarða aðkomu (aðeins einn stað) að svæðinu og bílastæði á hentugum stað
• skapa möguleika á ferðum með leiðsögn með staðbundnum 

ferðaþjónustufyrirtækjum..

Markmið
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Horft yfir Kirkjubæjarklaustur með Systravatn uppi á heiðinni

KIRKJUBÆJARKLAUSTUR

Kirkjubæjarklaustur er austasta þorpið innan 

jarðvangsins og eina þettbýlið á eystr i 

hluta svæðisins. Klaustur af reglu heilags 

Benedikts var stofnað þar 1186 og star faði 

alveg ti l siðaskipta árið 1550. Mörg örnefni 

á svæðinu og þjóðsögur bera vitni um l í f 

nunna og kirkjusögu í gegnum aldirnar eins 

og Systrastapi, Systrafoss, Klausturheiði, 

Systravatn, Sönghell ir og Kirkjugólf. Þorpið 

myndar einn af þremur helstu þéttbýliskjörnum 

jarðvangsins og býður upp á þjónustu eins 

og verslanir, bensínstöð, veitingahús, hótel og 

heilsugæslu. Kirkjubæjarklaustur stendur frammi 

fyr ir ýmsum áskorunum. Vegna miki ls vaxtar í 

ferðaþjónustu hefur samsetning íbúanna breyst 

frá því að vera einungis innfæddir Ís lendingar 

yfir í f jölþjóðlegt samfélag. Margir er lendir 

star fsmenn veitingahúsa og hótela búa nú í 

þorpinu.
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Systrafoss

Núverandi aðstaða

Núverandi áætlanir /Hugmyndir 

• áform eru um að byggja nýja gestastofu í þorpinu, vestan megin við Skaftá;
• í tengslum við byggingu gestastofu er gert ráð fyrir göngubrú yfir ána.

Aðgerðaáætlun

• varðveita sérstöðu þorpsins sem þjónustukjarna með ýmis konar aðstöðu, 
verslunum, veitingahúsum og hótelum;

• fyrirbyggja að hótel og veitingahús séu byggð fyrir utan þorpið til að tryggja 
afkomu þorpsins til lengri tíma litið;

• bæta vegamót innan þorpsins til að tryggja öryggi á vegum;
• bæta sýnileika jarðvangsins með því að bæta merkingar og upplýsingaskilti;
• nýta tekjur af ferðaþjónustu til uppbyggingar á þjónustu á staðnum samfélaginu 

til gagns;
• fá íbúa til að taka frekari þátt í ferðaþjónustu með námskeiðum og þjálfun 

(leiðsögumenn í heimabyggð, gestgjafar í gistingu o.s.frv.);
• skilgreina langtímasýn / stefnu fyrir þorpið til að varðveita afkomu þess og lífsgæði 

samfélagsins og íbúa á svæðinu;
• leggja áherslu á áhugaverða menningarlega og sögulega þætti þorpsins sem 

áfangastaðar fyrir ferðaþjónustu.

Markmið
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3

1 2

LANDEYJAHÖFN - 
VESTMANNAEYJAR

Vestmannaeyjar eru eyjaklasi við suðurströnd 

Íslands. Opinberlega teljast Vestmannaeyjar 

ekki vera hluti jarðvangsins en vegna þess hve 

nálægar þær eru veljum við að fjal la um þær 

hér. 4135 íbúar búa á stærstu eynni, Heimaey. 

Hinar eyjar eyjaklasans eru óbyggðar þótt 

veiðikofar séu í sumum þeirra. Vestmannaeyjar 

vöktu heimsathygli árið 1973 þegar eldgos 

varð í Heimaey en gosið eyðilagði margar 

byggingar og þvingaði alla íbúa eyjunnar 

ti l að yfirgefa heimil i sín. Vestmannaeyjar eru 

í heildina 15 eyjar og um 30 drangar sem 

einnig ti lheyra eyjaklasanum. Allur eyjaklasinn 

er myndaður í eldgosum neðansjávar. Víða 

má sjá fallegt stuðlaberg og hafið hefur 

rofið mjúkt bergið við strendurnar og sor fið 

margar skemmti legar klettamyndanir og hella. 

Eyjarnar eru vinsæll áfangastaður ferðamanna 

og bjóða upp á einstaka upplifun. Hægt 

er að sigla út í Vestmannaeyjar, annað 

hvort frá Þorlákshöfn eða frá Landeyjahöfn. 

Landeyjahöfn er staðsett við suðurmörk 

jarðvangsins.

1. Ferjusiglingar til Vestmannaeyja
2. Höfnin í Vestmannaeyjum
3. Vestmannaeyjar eins og þær líta út frá ferjunni
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Núverandi aðstaða (Landeyjahöfn)

4. Einn klettanna sem stendur upp úr hafinu (Bjarnarey) og er hluti Vestmannaeyja

4

P



Áfangastaðaáætlun Katla jarðvangur

206



Áfangastaðaáætlun Katla jarðvangur

207

Eyjan Elliðaey 
hluti af eyjaklasa Vestmannaeyja
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1. Staðlað salernishús, hefur truflandi áhrif á útsýnið
2. Gamli bærinn á Núpsstað – horft frá þjóðveginum
3. Dæmigerð torfhús
4. Einstakt bænhús á bænum

3 4

1 2

NÚPSSTAÐUR

Núpsstaður er austasti bóndabærinn í 

jarðvanginum. Á bænum, sem kominn er í eyði, 

eru nokkrar mjög merki legar gamlar byggingar 

sem eru dæmigerðar fyr ir bóndabæi eins og 

þeir voru fyrr á öldum á Íslandi. Á staðnum er 

einnig sögufrægt bænhús sem er ein af fáum 

tor fkirkjum sem eru eftir í landinu. Þar að auki 

eru þarna gömul tyr fð útihús sem eru mjög 

merki leg. Staðurinn laðar að sér ferðamenn 

en er lokaður í augnablikinu þar sem hann 

er mjög viðkvæmur fyr ir skemmdum. Einungis 

er hægt að heimsækja bænhúsið. Staðurinn 

í heild sinni er einstæður minnisvarði um l í f 

í sveitum á Íslandi og er þessvegna mjög 

miki lvægur fyr ir jarðvanginn.
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5. Staðurinn er lokaður í dag til þess að fyrirbyggja frekari skemmdir

5

Núverandi aðstaða (sem er lokuð almenningi í augnablikinu)

Núverandi áætlanir / Hugmyndir

• það eru engin sérstök áform uppi um ferðaþjónustu á staðnum, honum hefur 
formlega verið lokað.

Aðgerðaáætlun

• þróa samþætta hönnun fyrir staðinn í heild sinni þannig að hann geti aftur tekið á 
móti gestum;

• vernda, varðveita og endurbyggja þarf gömlu byggingarnar og umhverfi þeirra;
• setja upp hentuga göngustíga um svæðið;
• endurhanna aðgengi að svæðinu og bílastæði;
• setja upp merkingar og fræðsluskilti til að útskýra sögu og menningu staðarins;
• fjarlægja núverandi salernishús og setja upp nýja salernisaðstöðu sem fellur inn í 

landslagið.

Markmið
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1. Smáhýsi við Þakgil
2. Móttökubygging og tjaldsvæði
3. Snæddur málsverður í helli

2 3

1

ÞAKGIL

Þakgil er staðsett á mil l i Höfðabrekkuafréttar 

og Mýrdalssands. Heitið Þakgil vísar ti l l ítt 

þekkts og ti ltölulega ósnortins gljúfurs sem er 

falið á mil l i f jal lstindanna. Vegurinn í átt að 

staðnum var hluti af þjóðvegi eitt allt ti l ársins 

1955 en vegurinn er núna í fremur slæmu 

ásigkomulagi. Á staðnum eru margar fal legar 

gönguleiðir. Þar er tjaldsvæði, salernisaðstaða 

og hægt er að komast í sturtu. Hægt er að 

setjast að snæðingi í náttúrulegum hell i og 

þar er gri l l og eldstæði. Staðurinn er sjálfbær 

um orku, þökk sé rennsl isvirkjun á staðnum.
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4. Útsýni nálægt veginum að staðnum

4

Núverandi aðstaða

Núverandi áætlanir / Hugmyndir

• nýlega var byggð ný salernisaðstaða og sturtur.

Aðgerðaáætlun

• bæta viðhald vegarins sem liggur að Þakgili en ekki skal leggja hann bundnu slitlagi 
því það myndi leiða til of mikils ágangs á svæðinu;

• viðhalda ósnortnu svæðinu og koma í veg fyrir að staðurinn verði of vinsæll og 
aðgengilegur alls kyns gestum;

• ráða landvörð á svæðið eða gestgjafa sem tekur á móti ferðamönnum og leiðbeinir 
þeim um svæðið;

• gera svæðið einungis aðgengilegt bílum með fjórhjóladrif.

Markmið
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Ummerki um staðbundnar skriður 
í gljúfri nálægt Þakgili
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1. Göngumenn nálægt Þórsmörk
2. Skálar í Þórsmörk og móttökubygging
3. Bíll að fara yfir eina af mörgum ám á leiðinni inn í Þórsmörk
4. Ferðaþjónustuaðilar á höfuðborgarsvæðinu skipuleggja hópferðir inn í Þórsmörk

3 4

1 2

ÞÓRSMÖRK

Þórsmörk er náttúruundur sem er staðsett á 

mil l i Mýrdalsjökuls í austr i , Krossár í suðri og 

Markar fl jóts og Þröngár í norðri. Fjölbreytt 

landslag svæðisins einkennist af stórbrotnum 

gljúfrum, gil jum og skógi vöxnum hlíðum. Margs 

konar gróður einkennir svæðið og eykur á 

sérstöðu þess. Fyrrum beittu bændur í Fl jótshl íð 

og undir Eyjafjöl lum sauðfé sínu á svæðinu 

allt árið um kr ing vegna hins milda veður fars í 

Þórsmörk. Eftir gosið í Kötlu 1918 var Þórsmörk 

fr iðuð fyr ir beit. Einungis stór ir jeppar og 

rútur komast inn í Þórsmörk vegna síbreyti legs 

vatnsmagns í ánum og úrkomu sem getur breytt 

l it lum lækjum auðveldum yfir ferðar í beljandi 

stór fl jót á einungis nokkrum klukkustundum.
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5. Dæmigerð gróðurþekja á fjöllunum í Þórsmörk
6. Bílaleigubíll festi sig í ánni

6

5

Núverandi aðstaða

Núverandi áætlanir / hugmyndir 

• nokkrar hugmyndir eru uppi um nýjar byggingar á þremur stöðum í Þórsmörk;
• umræða er í gangi um að bæta aðkomu úr norðri inn í Þórsmörk af öryggisástæðum.

Aðgerðaáætlun

• koma þarf í veg fyrir að svæðið sé eyðilagt vegna fjöldaferðamennsku;
• hvetja til ferðaþjónustu á smærri skala innan svæðisins sem væri stýrt og stjórnað 

af ferðaþjónustufyrirtækjum af svæðinu sjálfu;
• takmarka og stjórna aðgangi að svæðinu með því að gefa einungis aðgang að 

svæðinu í ferðum sem stjórnað er af ferðaþjónustufyrirtækjum með leiðsögumönnum 
af svæðinu sjálfu;

• fresta frekari byggingarframkvæmdum á svæðinu um leið og lokið hefur við 
byggingu þeirra mannvirkja sem verið er að byggja núna;

• bæta merkingar og fræðsluskilti;
• endurhugsa hugmyndir um nýjan veg inn á svæðið. Nýr vegur með bundnu slitlagi 

mundi auka fjöldaferðamennsku sem hefði mjög neikvæð áhrif á lítt snortnu náttúru 
svæðisins;

• takmarka byggingarmagn og þjónustu á svæðinu..

Markmið
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Eyrar jökulár 
nálægt veginum inn í Þórsmörk
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1. Vatnið Langisjór
2. Vegurinn sem liggur að Langasjó
3. Grænt hálendissvæði nálægt Langasjó

2 3

1

LANGISJÓR

Langisjór er eitt fegursta og ósnortnasta 

hálendisvatn heimsins. Það er staðsett á mil l i 

hinna fögru Tungnár fjal la og Fögrufjal la við 

vesturbrún Vatnajökuls. Vatnið sem er 20 

km langt og 2 km breitt á nokkrum stöðum 

er 27 ferkí lómetrar að stærð og 75 metra 

djúpt þar sem dýpst er. Útsýnið í kr ingum 

vatnið er stór fenglegt og er af mörgum 

talið eitt besta útsýni yfir hálendi Ís lands. Í 

góðu veðri er hægt að hor fa yfir Lakagíga, 

Skaftáreldahraun, Öræfajökul og Heklu. Það 

er talsvert er fitt að komast á svæðið vegna 

slæmra vega og fjar lægðar. Á staðnum er 

grunnaðstaða og göngustígar eru ti l staðar. 

Svæðið er ti ltölulega ósnortið enn í dag.
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4. Lítil gestastofa sem er einungis opin á sumrin

4

Núverandi aðstaða

Aðgerðaáætlun

• koma í veg fyrir eyðileggingu svæðisins vegna fjöldaferðamennsku, takmarka 
aðgengi;

• hvetja til sjálfbærrar ferðaþjónustu á litlum skala innan svæðisins;
• takmarka aðgengi að svæðinu með því að leyfa einungis rútuferðir, eða með 

skipulögðum ferðum ferðaþjónustuaðila af svæðinu;
• skipuleggja aðgengi að svæðinu gegnum Hólaskjól sem gæti þjónað sem 

tengipunktur inn á svæðið.

Markmið
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1. Göngumenn við Laka
2. Lítil upplýsingamiðstöð og salernisaðstaða nálægt gíg við Laka
3. Göngupallur sem er inngangur að einum gígnum

2 3

1

LAKAGÍGAR

Lakagígar eru gígaröð sem er staðsett á 

hálendinu norður af Kirkjubæjarklaustr i. Gos 

varð í gígaröðinni í 8 mánuði frá 1783 ti l 

1784 og ti l varð stærsta nútímahraun heimsins. 

Gígaröðin er 25 km að lengd frá suðvestr i t i l 

norðausturs. Skaftáreldahraunið sem tengist 

gígunum nær yfir næstum 600 ferkí lómetra 

frá hálendinu og í átt ti l strandar (Einarsson, 

1991). Í dag er náttúrufegurð svæðisins sl ík 

að það er mjög vinsælt hjá ferðamönnum. 

Svæðið er einungis aðgengilegt á sumrin. Það 

er talsvert er fitt að komast að svæðinu bæði 

vegna ástands vega og vegna fjar lægðar. 

Á svæðinu er grunnaðstaða og nokkr ir 

göngustígar sem gerir það að verkum að 

svæðið er enn ti ltölulega ósnortið. Hins vegar 

er rof vegna átroðnings gangandi gesta 

alvarlegt vandamál á svæðinu.
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4. Göngustígar sem sýna ummerki um skemmdir á gróðurþekju.

4

Núverandi aðstaða

Aðgerðaáætlun

• koma í veg fyrir að svæðið sé eyðilagt vegna fjöldaferðamennsku, takmarka 
aðgengi;

• hvetja til sjálfbærrar ferðaþjónustu á litlum skala innan svæðisins;
• takmarka aðgengi að svæðinu með því að leyfa einungis rútuferðir, eða með 

skipulögðum ferðum ferðaþjónustuaðila af svæðinu;
• skipuleggja og stjórna aðgengi að svæðinu gegnum tengipunkt nálægt Fjaðrárgljúfri.

Markmið

P
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Lakagígar 
horft yfir gígaröðina
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Mýrdalsjökull
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Áskoranirnar sem staðið er frammi fyr ir í 

tengslum við vaxandi ferðamennsku, bæði 

hnattrænt og innan Kötlu jarðvangs, eru mjög 

margvíslegar og ólíkar í eðli sínu. Þess vegna 

verður að mæta þessum áskorunum með ólíkum 

og margvíslegum nálgunum/lausnum. Hér að 

neðan lýsum við helstu verkefnunum sem ráðast 

þar f í skv. þessari áfangastaðaáætlun.  Við 

gerum þetta en viðurkennum um leið að þessi 

áætlun er ekki eina leiðin ti l að nálgast 

stjórnun og dreifingu ferðaþjónustu innan 

jarðvangsins enn sem komið er. Mörg skref 

þar f ennþá að taka ti l að hægt sé að vinna 

sameiginlega að sjálfbæru landslagi innan 

jarðvangsins. Samvinna er grundvallarþáttur 

ti l að mæta þeim áskorunum sem sjálfbær 

ferðaþjónusta innan jarðvangsins þar f að 

taka ti l l it t i l , og varðveita þar f vistfræðilega 

og menningarlega sérstöðu svæðisins.

Endurnýjað jafnvægi varðandi vistfræði, hagkerfi og upplifun

Blómstrandi ferðamannaiðnaður á Íslandi hefur verið velkominn og jákvæður 
hagrænn hvati fyrir efnahag landsins. Ferðaþjónustan lifir aðallega á 
náttúrufegurð hins íslenska landslags og hversu aðlaðandi það er til útivistar. 
Landslagið er aðaldrifkrafturinn sem fær ferðamenn til að koma til landsins og 
er því verðmætt, ekki einungis útsýnisins vegna heldur hefur það mikilvægt 
félagslegt og hagrænt gildi í sjálfu sér. Sama á við um landslagið innan Kötlu 
jarðvangs. Þær skemmdir, sem eru að verða á landslaginu vegna of margra 
ferðamanna, fela í sér beina ógn við ofangreind gildi, og hefur neikvæð áhrif 
á upplifun ferðamanna og vistfræðilegt gildi svæðisins. Meginverkefni okkar 
er því að vernda betur landslagið sem slíkt og um leið að bæta upplifun 
ferðamanna af svæðinu.

Til að þetta sé hægt verður að leggja áherslu á að bæta upplifun og gæði 
upplifunarinnar sjálfrar. Breyta þarf því viðhorfi sem er ríkjandi í dag þar 
sem „landslagsins er neytt“ og koma verður upp sjálfbærum upplifunum í 
staðinn. Þetta krefst þess að gripið sé strax inn í  og komið sé í veg fyrir 
kærulausa byggingu nýrra hótela og innviða í landslaginu, án vandaðs 
skipulags. Betri stjórnun og varðveisla landslagsins snýst ekki einungis um 
vistfræði heldur einnig um að viðhalda blómstrandi ferðaþjónustu til lengri 
tíma litið. Það er brýn þörf á því að endurnýja jafnvægið á milli náttúrulegra 
og hagrænna hagsmuna til þess að hægt sé að veita ferðamönnum bestu og 
varanlegustu upplifunina. Niðurstöður úr könnun sem gerð var á svæðinu og 
úr vinnustofum með hagsmunaðilum styðja þessa fullyrðingu enn frekar. Þótt 
hagsmunir virðist í fyrstu rekast á sameinast þeir um eftirfarandi markmið: 
að mikil gæði landslagsins eru mjög miklvæg, bæði fyrir vistfræðilegt þol og 
fyrir hagræna velsæld á svæðinu.
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Að stýra ferð viðskiptavinarins

Þær áskoranir sem fylgja vaxandi ferðamennsku innan jarðvangsins 
fela í sér áskoranir allt frá endurbótum á innviðum til vandlegrar 
afmörkunar svæða, skipulags og hönnunar, betri samskipta 
og miðlunar upplýsinga. Það að stýra ferðamennsku felur í sér 
stjórnun á heildarferðalagi viðskiptavinarins sem hefst og tekur 
enda heima hjá þeim sjálfum. Ferðalag viðskiptavinarins leiðir í 
ljós hvort hann sem gestur verður ánægður með upplifun sína og 
hvort upplifunin stenst þær væntingar sem hann hafði áður en 
hann lagði af stað. Betri stjórnun ferðaþjónustu innan jarðvangsins 
krefst meðvitundar um alla þá þætti sem hafa áhrif á ferðalag 
viðskiptavinar, þ.m.t. áhrif markaðssetningar, auglýsinga, gestrisni 
og gistingar. Einnig kemur inn í þetta upplifun vel skipulagðs og vel 
hannaðs landslags og vel skipulagðra og hannaðra áfangastaða. 
Ferðalag viðskiptavinarins felur í sér heildrænan ramma sem gerir 
kleift að mæta þeim áskorunum sem vaxandi ferðaþjónusta felur 
í sér. Sterk samvinna á milli ferðaskrifstofa og kynningaraðila 
annars vegar og svæðisskipulagsaðila hins vegar, er lykillinn 
að sjálfbærri og þolinni framtíð ferðaþjónustu innan Kötlu 
jarðvangs. Þess vegna er eitt af meginverkefnunum framundan að 
samræma markaðssetningu jarðvangsins og suðursvæðisins þeirri 
framtíðarsýn og þeim leiðbeiningum sem gefnar eru í þessari 
áfangastaðaáætlun.

Skipulag og hönnun á mismunandi stærðarkvarða

Þessi áfangastaðaáætlun beinir sjónum sínum fyrst og fremst að 
áhrifum og stjórnun ferðaþjónustu í rými, innan svæða og leggur 
áherslu á það að unnið sé á mismunandi stærðarkvörðum á sama 
tíma. Það að stjórna ferðaþjónustu í skilningi svæðisskipulags og 
rýmis felur í sér að gripið er inn í hlutina á landsvísu (Ísland), 
á sveitarstjórnarstiginu innan jarðvangsins sjálfs, innan hvers 
sveitarfélags (þ.e. í sambandi við innviði, aðgengi og áherslur), 
auk þess sem hanna þarf og skipuleggja áfangastaðinn sjálfan 

sem slíkan (jarðvætti). Allir stærðarkvarðarnir í skipulaginu eru 
jafn mikilvægir og stuðla á virkan hátt að stjórnun á flæði fólks 
og ferðamanna innan hins viðkvæma íslenska landslags. Til 
dæmis hafa ákvarðanir um hvar skal staðsetja nýjan veg, hótel 
eða bílastæði þegar í stað áhrif á flæði fólks í gegnum landslagið 
og þannig áhrif á náttúruna. Á sama hátt getur vel skipulagður 
og hannaður áfangastaður dregið úr áhrifum fólks á landslagið, 
hjálpað til við að miðla upplýsingum betur til ferðafólks og 
stuðlað að viðhaldi til lengri tíma litið. Það þarf að viðurkenna og 
samþykkja að öll stig kvarðans (stjórnsýslustig o.fl.) þurfa sína 
athygli þar sem þau tengjast öll og sérhvert þeirra hefur áhrif á 
hegðun og flæði ferðamanna í gegnum landslagið.

Rammaáætlun um umhverfi og afþreyingu: stigskipting og 
áherslur

Það að stjórna fjöldaferðamennsku um viðkvæmt landslag vekur 
upp spurningar um hvort dreifa skuli gestum jafnt yfir landslagið 
eða reyna að takmarka flæðið við ákveðin svæði. Dæmin sem 
voru rannsökuð í þessari áfangastaðaáætlun benda til að það að 
bjóða upp á mjög marga áfangastaði fyrir ferðamenn valdi líklega 
óstjórnlegu tjóni og umfangsmiklum skemmdum á landslaginu. Það 
að takmarka fjölda áfangastaða og um leið að búa til stigskiptingu 
áfangastaða hjálpar til við að ná stjórn á ástandinu. Með því að 
afmarka einungis nokkra megináfangastaði innan jarðvangsins 
væri hægt að beina flæði gesta betur í gegnum jarðvanginn og 
í gegnum landslagið. Hins vegar virkar þessi nálgun einungis ef 
önnur jarðvætti eru þá lokuð eða gerð óaðgengileg á sama tíma. 
Þessi jarðvætti verða að sjálfsögðu áfram mjög mikilvæg fyrir 
jarðvanginn hvað varðar jarðfræðilegt og vísindalegt gildi en þau 
eiga ekki lengur að mynda hluta af innviðum ferðaþjónustunnar.
Ennfremur er mjög mikilvægt að velja hvaða áfangastaðir eiga 
að vera helstu áherslustaðirnir í kerfinu. Það ákvarðar hvar 
ferðaþjónustan er líklegust til að hafa mest áhrif á landslagið 
og hvar er hægt að stýra flæði umferðar í gegnum jarðvanginn. 
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Rammaáætlunin sem kynnt er til sögunnar í þessari áfangastaðaáætlun 
hjálpar til við að skipuleggja þetta og tilgreina sérstakar aðgerðir sem grípa 
þarf til á hverjum stað. Þessar aðgerðir eru til að ná betra jafnvægi á milli 
notkunar við ferðamennsku/afþreyingu og vistrænna gilda. Það að tilgreina 
áherslustaði hjálpar einnig til við að bjóða upp á mismunandi upplifun til 
mismunandi markhópa ferðamanna innan svæðisins. Helstu áherslustaðirnir 
eru þeir staðir sem flestir ferðamenn heimsækja líklega, á meðan svæði sem 
eru staðsett í meiri fjarlægð frá þessum áherslustöðum geta boðið upp á 
meiri og ósnortnari upplifun af náttúrunni.

Vandleg hönnun og skipulag sem miðar að sérkennum hvers 
áfangastaðar

Til viðbótar við vel skipulagða hönnun og framtíðarsýn um svæðaskiptingu 
er raunveruleg hönnun áherslustaðanna í lykilhlutverki. Vel hannaður 
áfangastaður býður ekki einungis upp á einstaka upplifun gesta heldur stýrir 
hann ferðaþjónustunni og hegðun ferðamanna á staðnum þannig að landslagið 
nýtur verndar. Þannig felur áfangastaðurinn í sér vistvænt, upplifunarlegt og 
jafnvel hagrænt gildi.

Í þessari áfangastaðaáætlun (köflunum um aðgerðaáætlun) tilgreinum við 
hvaða aðgerðir eru nauðsynlegar fyrir hvern áfangastað og við komum fram 
með tillögu að hönnun á sumum þeirra. Hönnunin miðar að nýrri upplifun sem 
hægt væri að bjóða ferðamönnum. Tillögurnar sýna einnig hvernig dæmigerð 
upplifun gesta stuðlar að miðlun og menntun, hvernig hægt er að aðlaga 
hönnunina að staðháttum og hvernig hægt er að breyta þeim innviðum 
sem þegar eru til staðar í afþreyingartilgangi. Í grunninn þá horfðum við 
til fimm viðmiða eða áskorana, þegar við vorum að hanna og skipuleggja 
áfangastaði. Í fysta lagi átti hönnunin að vera aðlöguð að staðháttum og 
tengjast einkennum hins staðbundna landslags. Í öðru lagi átti hönnunin ekki 
að takmarkast við innviði eða stjórnun aðgengis heldur átti hún einnig að 
taka til miðlunar og menntunarlegra þátta. Með því að hanna viðeigandi stíga 
og vegi var hægt að segja ákveðna sögu eins og t.d. menningarlega sögu 
svæðisins. Á þennan hátt gátu áherslustaðirnir einnig þjónað sem tengingar 
á milli vega og núverandi göngustíga á svæðinu. Í fjórða lagi á hönnunin 
að þjóna sem rammi fyrir samþjöppun innviða og aðstöðu á svæðinu, eins 
og t.d. með tilliti til staðsetningar fræðsluskilta, bekkja eða salernisaðstöðu. 
Þetta kemur í veg fyrir að manngerðir hlutir séu dreifðir út um náttúrulegt 

Skipulag og hönnun
samtímis á mismunandi 

stærðarkvarða 
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HÖNNUN HVERS STAÐAR

LESIÐ Í LANDIÐ 

SAMÞJÖPPUN UPPLÝSINGA 
OG SAMSKIPTA

SAMÞJÖPPUN AÐSTÖÐU

TENGING STAÐA

landslagið. Í fimmta lagi þjónar skilgreining áherslustaða þeim 
tilgangi að tengja mismunandi net göngustíga saman. Dæmi um 
hönnun sýnir hvernig þessi nálgun getur virkað á mjög mismunandi 
stöðum í mismunandi samhengi.

Skipulagning þróunar og upplifunar

Það myndi ekki duga að hanna einungis áfangastaði og áherslustaði 
í samræmi við staðhætti ef ekki væri á sama tíma vandlega skoðað 
hvernig mismunandi markhópa er verið að miða við. Með því að 
byggja á þeim mismunandi landslagsgerðum sem eru skilgreindar 
í skýrslunni er hægt að flokka mismunandi upplifanir eftir því 
hvernig þær henta mismunandi markhópum. Ferðamenn eru ekki 
alltaf eins heldur þarf að flokka þá eftir ROS-kvarðanum og eftir 
Purist kvarðanum þar sem ferðamenn eru flokkaðir í þjónustusinna 
yfir í náttúrusinna. Þessi flokkun hjálpar við að koma til móts við 
þarfir og landnotkun mismunandi markhópa ferðamanna.

Í vinnuhópunum var reynt að þróa svæðaskiptingu fyrir 
jarðvanginn sem gæti þjónað sem leiðbeinandi fyrir hönnun og 
skipulagningu í kringum jarðvætti. Innan svæðaskiptingarinnar 
var mismunandi tegundum ferðamanna varpað yfir á mismunandi 
svæði þannig að svæðið skiptist í svæði sem gefa mismunandi 
upplifun og eru misþróuð með tilliti til manngerðra þátta. 
Þetta tæki hjálpar við að greina hvar er hægt að bjóða upp á 
mismunandi upplifanir til gesta á svæðinu og meta hvað ætti að 
vera mikil þróun innan ákveðinna afmarkaðra svæða. T.d. innan 
þróaðra svæða er boðið upp á framúrskaðandi gæði innviða eins 
og hótel og veitingastaði. Aftur á móti er á lítt þróuðum svæðum 
boðið upp á beina og ríkulega upplifun á náttúrunni þar sem 
svæði eru jafnvel ekki mjög aðgengileg. Á þennan hátt miðar 
svæðaskiptingin ekki einvörðungu að náttúruvernd og stjórn á 
framtíðarþróun svæða, heldur stuðlar hún að betri tengslum á milli 
væntinga ferðamannanna sjálfra og þess sem þeir raunverulega 
upplifa á staðnum. Við leggjum áherslu á að svæðaskiptingin sem 
hér er lögð fram á ekki að skoða sem takmarkandi kort heldur er 
hún fremur merki um framtíðarsýn og stefnumörkun þ.e. í hvaða 
átt menn vilja fara.

Hönnun og skipulag 
sem tekur tillit til staðhátta
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Þörfin fyrir að taka skýrar og djarfar ákvarðanir 
andspænis þeirri löggjöf sem er í gildi í dag

Sum af þeim metnaðarfullu áformum og framtíðarsýn sem sett er 
fram í þessari skýrslu gætu talist vera fremur rótækar breytingar 
á þeim viðmiðum sem notuð hafa verið um flæði ferðamanna um 
viðkvæmt landslag. Hins vegar þarf að taka djarfar ákvarðanir til 
að ná stjórn á stöðunni og til að fyrirbyggja frekari skemmdir og 
eyðileggingu á náttúrulegum og hagrænum auðlindum. Þessar 
ákvarðanir þurfa að vera skýrar og blátt áfram. Til dæmis felur 
sú nálgun að tilgreina ákveðna áherslustaði sem áfangastaði í sér 
lokun annarra áfangastaða án samningaviðræðna eða málamiðlana. 
Það er hugsanlegt að öllum hagsmunaaðilum verði ekki gert til 
geðs við slíka ákvarðanatöku. Hins vegar ætti meginmarkmiðið að 
vera öllum ljóst: verndun vistfræðilegs, menningarlegs og hagræns 
verðgildis landslagsins í jarðvangnum til langs tíma litið, bæði fyrir 
gesti og einnig fyrir ferðaþjónustuna sjálfa og íbúa svæðisins. Slík 
yfirlýsing er eitthvað sem allir geta sameinast um og notað til að 
vinna saman að því að móta framtíðarsýn. Takmarkandi í þessu 
samhengi er hins vegar núgildandi löggjöf um eignarhald á jörðum 
á Íslandi. Ein helsta afleiðing núgildandi löggjafar um eignarhald 
á landi er sú að landeigendur sem eiga einungis brot af stærra 
landsvæði geta haft gífurleg áhrif á svæðisskipulag og hægt á eða 
stöðvað nauðsynleg verkefni.

Sjálfbær fjármögnun

Það að hrinda þessari framtíðarsýn í framkvæmd og sú 
aðgerðaáætlun sem er að finna í þessari skýrslu krefst 
umtalsverðrar fjárfestingar, bæði fjármagns og mannafla. Þetta 
getur sett þrýsting á smærri sveitarfélög sem eru með takmarkaðan 
fjölda íbúa og hafa úr litlu að spila. Ef þessar fjárfestingar eru 
hins vegar bornar saman við síhækkandi kostnað við viðhald og 
viðgerðir vegna stjórnlausra skemmda á svæðinu er líklegt að þessi 
fjárfesting, sem hér er lögð til, borgi sig til lengri tíma litið. Einnig 
skal hafa í huga að nýja framtíðarsýnin felur í sér að skera niður 
rekstrar- og viðhaldskostnað margra áfangastaða þannig að hin 
upphaflega mikla fjárfesting muni leiða til fjárhagslega sjálfbærrar 
stöðu til lengri tíma litið. Með því að bæta upplifun ferðamanna 
af svæðinu má auka ánægju þeirra og auka þá fjármuni sem þeir 
eyða á svæðinu. 

Að vinna saman af kappi að sjálfbærri framtíð fyrir 
jarðvanginn

Þegar við unnum þessa skýrslu upplifðum við gildi þess að stofna 
til samstarfs milli ólíkra hópa fólks með mismunandi bakgrunn þar 
sem hollensk hönnun var sett saman við þekkingu hagsmunaaðila 
og annarra sem tóku þátt í ferlinu. Þessi samvinna tryggði að 
nálgunin væri heildstæð þegar tekist var á við ólíkar áskoranir í 
skýrslunni og það þýðir að þessi skýrsla er ekki bara ráðgjöf frá 
erlendri ráðgjafastofu heldur felur í sér sameiginlega áætlun sem 
hefur verið þróuð með þátttöku hagsmunaaðila í hönnunarferli.

Gildi hollenskrar hönnunar og skipulags var ekki einungis vegna 
sérþekkingar þeirra aðila heldur einnig vegna þess að þeir fengu 
að upplifa það að vera sjálfir ferðamenn á Íslandi. Þetta kom 
verkefninu niður á jörðina þegar rætt var um sjálfbæra framtíðarsýn 
og sjálfbæra ferðaþjónustu innan jarðvangsins. Þetta ferli sýnir að 
samvinna og samþætting á erlendri sérfræðiþekkingu og innlendri 
þekkingu af landinu og rekstri ferðaþjónustu mynda góðan grunn 
fyrir vel ígrundaða og heilsteypta framtíðarsýn.

Næsta skref: að ákvarða forgangsatriði og ábyrgð

Takmarkandi þáttur þessarar áfangastaðaáætlunar er að ekki var 
hægt að taka með fjármálahliðina og gera fjárhagsáætlun og þess 
vegna vantar tímasetningar. Mikilvægt verkefni sem sveitarfélögin 
þurfa að vinna út frá þessari skýrslu er að sjá hvernig þau gætu 
unnið saman af kappi jarðvangnum til hagsbóta og hvernig þau 
gætu skipulagt og framkvæmt mismunandi verkefni. Í tengslum við 
þetta þarf að flokka verkefni og inngrip og setja upp forgangsröðun 
skv. því fjármagni sem er til skipta og hversu brýnt úrlausnar hvert 
verkefni er. Þegar búið er að taka slíkar ákvarðanir verður ljóst 
hvaða sveitarfélag ber ábyrgð á framkvæmd hinna ýmsu ólíku 
aðgerða sem er lýst í þessari skýrslu. Að lokum er hægt að setja 
upp tímaáætlun fyrir allt það sem þarf að gera skv. þessari skýrslu 
þannig að hægt sé að hrinda áfangastaðaáætluninni í framkvæmd. 
Við framkvæmd áætlunarinnar þarf að meta og vakta og hafa 
eftirlit með öllum verkefnum sem framkvæmd eru til að tryggja að 
markmið náist og að sú framtíðarsýn sem lýst hefur verið í þessari 
skýrslu verði að raunveruleika.
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Grænt fjallendi við Langasjó
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Göngumenn í grænu fjallendi 
við Þakgil
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