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Vindmyllur, íbúar og ferðaþjónusta 

 

Rannveig Ólafsdóttir 
Guðrún Líneik Guðjónsdóttir 

Anna Dóra Sæþórsdóttir 

Þeir erfiða gegn norðanvindinum sem er sterkari en allt annað á þessu landi  

(Jón Kalman Stefánsson, 2009, bls. 11) 

Síðastliðinn áratug hefur virkjun vindorku notið vaxandi vinsælda, og með síauknum 

tækniframförum hefur orðið auðveldara og ódýrara að virkja vindinn. Vindur er 

orkugjafi sem Ísland er óneitanlega ríkt af, en hvaða áhrif hefur beislun slíkrar orku á 

vaxandi ferðaþjónustu? Í þessari rannsókn er annars vegar leitast við að meta viðhorf 

íbúa Rangárþings ytra, Ásahrepps og Skeiða- og Gnúpverjahrepps til vindlundar1 á 

Tungnaár-Þjórsársvæðinu, og hins vegar að meta áhrif vindlundarins á ferðaþjónustu, 

bæði í nærsamfélaginu (þ.e. Rangárþingi ytra, Skeiða- og Gnúpverjahreppi og 

Ásahreppi) og á landsvísu. Verkefnið var unnið veturinn 2014-2015 sem hluti af mati á 

umhverfisáhrifum fyrirhugaðs Búrfellslundar með stuðningi Landsvirkjunar. Ítarlegar 

niðurstöður er að finna í skýrslunni Áhrif vindmylla í Búrfellslundi á ferðaþjónustu og íbúa á 

vef Landsvirkjunar (www.landsvirkjun.is).  

Viðhorf til vindmylla 

Til að mæta alþjóðlegum kröfum um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um að 

minnsta kosti helming fram til ársins 2050 (t.d. OECD, 2011), hefur verið lögð áhersla 

á eflingu endurnýjanlegra orkugjafa út um allan heim. Í því sambandi hefur virkjun 

vindorku aukist hratt síðastliðinn áratug. Á sama tíma hafa tækniframfarir í þróun 

vindmylla aukið möguleika til virkjunar vindorku á stöðum sem áður þóttu ekki koma 

til greina, og jafnframt leitt til betri nýtni og aukinnar afkastagetu hverrar vindmyllu 

(t.d. Wolsink, 2007; Dai, Bergot, Liang, Xiang og Huang, 2015). Hagkvæmni vinds 

sem ákjósanlegs virkjanakosts hefur þannig margfaldast síðustu ár.  

Vindmyllur eru af flestum álitinn jákvæður virkjanakostur (t.d. Krohn og Damborg, 

1999; Wolsink, 2007; Landry, Allen, Cherry og Whitehead, 2012). Íslenskur 

almenningur virðist einnig vera jákvæður fyrir virkjun vindorku en samkvæmt nýlegri 

könnun á vegum Capacent Gallup fyrir Landsvirkjun (Almenningur hlynntur vindorku, 

2013, 28. ágúst) eru rúmlega 80% landsmanna hlynntir uppbyggingu vindorku hér á 

landi. Samfara fjölgun vindlunda síðastliðinn áratug virðist þetta viðhorf smátt og 

smátt vera að breytast (t.d. Ladenburg og Dahlgaard, 2012; Molnarova, Sklenicka, 

Stiborek, Svobodove og Salek, 2011; Wolsink, 2007). Umhverfisáhrif vindmylla felast 

fyrst og fremst í sjónrænum áhrifum, en þeim fylgja einnig margvísleg önnur áhrif, s.s. 

hávaðamengun, skógareyðing, hnignun vistkerfa, jarðvegsrof, áhrif á útvarpsbylgjur, 

                                                           

1  Vindlundur er þýðing Landsvirkjunar á enska heitinu wind farm og wind park, sem einnig hefur 
verið þýtt á íslensku sem vindmyllulundur, vindorkugarður, vindorkuver, vindorkubú og vindbú. 
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loftlagsbreytingar og áhrif á dýralíf, einkum fugla og leðurblökur og á sjávarlíf þegar 

vindlundir eru staðsettir á hafi úti (t.d. Dai, o.fl 2015; Lima, Ferreira og Vieira, 2013; 

Leung og Yang, 2012). Af þessum áhrifum vindmylla á umhverfi hefur reynst erfiðast 

að meta sjónræn áhrif (Leung og Yang, 2012), en sjónræn áhrif er sá umhverfisþáttur 

sem hefur hvað mest áhrif á ferðamennsku, þar sem upplifun ferðamanna er fyrst og 

fremst í gegnum sjónræna skynjun þeirra á því umhverfi sem þeir ferðast um (Urry, 

2002). 

Ladenburg (2008) bendir á að umhverfisáhrif vindmylla hafa leitt til mikilla átaka 

um staðsetningu vindlunda, og að aukin átök hafi gert það erfiðara að finna viðunandi 

staðsetningu fyrir þróun vindlunda til framtíðar. Til að draga úr hagsmunaárekstrum í 

tengslum við staðsetningu vindlunda á landi hefur staðsetning þeirra á hafi úti orðið 

stöðugt eftirsóknarverðari valkostur (Landenburg 2010; Haggett, 2011). Eftir því sem 

virkjun vindorku hefur aukist hafa þannig fleiri og fleiri lönd valið að staðsetja 

vindlundi á hafi úti. Viðhorfskannanir sýna að fólk er almennt jákvæðara gagnvart 

staðsetningu vindlunda á hafi úti en á landi (Ladenburg og Möller, 2011). Samkvæmt 

Ladenburg og Möller (2011) ráðast viðhorf fólks til ákveðinnar staðsetningar fyrst og 

fremst af tengslum þess við viðkomandi stað. Staðbundin, samfélagsleg og söguleg 

tengsl virðast þar skipta mestu máli. Rannsóknum ber hins vegar ekki saman um 

hvaða þættir eru mest ráðandi í viðhorfum heimamanna til vindlunda. Krohn og 

Damborg (1999) benda á að stærð vindlunda virðist hafa lítil sem engin áhrif á viðhorf 

heimamanna og sé því ekki afgerandi áhrifavaldur. Eignarhald vindlundanna virðist 

skipta heimamenn meira máli. Þannig sýna nýrri rannsóknir að litlir vindlundir í eigu 

heimamanna hafa mun meira fylgi meðal íbúa en stærri vindlundir lengra í burtu í eigu 

stórra fjölþjóðlegra fyrirtækja (Haggett, 2008, 2011; Gross, 2007; Jobert, Laborgne og 

Mimler, 2007; Wong, 2009). Þetta samræmist niðurstöðum Krohn og Damborg (1999) 

að viðhorf íbúa til vindlunda byggist fyrst og fremst á viðhorfi þeirra til 

framkvæmdaraðila, skipulagsyfirvalda og skipulagsferli framkvæmdarinnar, sem 

undirstrikar mikilvægi á þátttöku heimamanna í skipulagsferlinu. Niðurstöður þeirra 

gefa enn fremur til kynna að skortur á samvinnu milli ólíkra hagsmunaaðila sé megin 

orsök hagsmunaárekstra og neikvæðs viðhorfs íbúa til vindmylla.  

Orkuvinnsla og ferðaþjónusta 

Ísland er ríkt af endurnýjanlegum orkugjöfum og sú staðreynd að 87% allrar 

orkunotkunar hér á landi kemur frá slíkum orkugjöfum (Hagstofa Íslands, 2013) setur 

Ísland fremst meðal jafningja í notkun endurnýjanlegrar orku í heiminum. Þessi 

staðreynd hefur vakið athygli ferðamanna sem sækja land og þjóð heim og skapar 

þannig ákveðin tækifæri í uppbyggingu ferðaþjónustu. Samhliða auknum fjölda 

virkjana síðastliðna áratugi hafa gestastofur verið byggðar upp við nokkrar virkjanir, 

sem njóta vaxandi vinsælda á meðal ferðamanna.  

Auk gestastofa felst samspil ferðamennsku og orkuvinnslu fyrst og fremst í auknu 

og bættu aðgengi að þeim svæðum sem orkuvinnsla á sér stað. Sú hefur verið raunin 

hér á landi, bætt aðgengi að hálendinu má til dæmis að miklu leyti rekja til 

uppbyggingar virkjana. Víða erlendis er þetta samspil nýtt markvisst til uppbyggingar 

ferðaþjónustu. Rannsóknir á áhrifum vindlunda á ferðaþjónustu í Skotlandi og Noregi 

sýna að neikvæð áhrif á landsvísu eru hverfandi, en geta verið nokkur í nánasta 

umhverfi vindlunda. Þar hefur því samhliða verið lögð áhersla á mótvægisaðgerðir 

sem stuðla að eflingu ferðaþjónustu, s.s. með uppbyggingu útivistar og fræðslusetra 

(Heiberg, Aall og Tveit, 2009; Riddington, Harrison, McArthur, Gibson og Millar, 

2008). Á þann hátt geta hliðaráhrif virkjana verið jákvæð fyrir ferðaþjónustu svæða og 

haft áhrif langt út fyrir það sem fólk sér í fyrstu. Bláa lónið er eflaust besta dæmið um 

nýjan áfangastað ferðamanna tilkominn vegna virkjana. Árið 2013 er talið að 7 af 
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hverjum 10 ferðamönnum sem komu til Íslands hafi heimsótt Bláa lónið eða um 650 

þúsund manns (Morgunblaðið, 2014).  

Virkjun vindorku á Íslandi 

Á áætlun Landsvirkjunar er nú að reisa vindlund með allt að 80 vindmyllum á um 34 

km2 svæði norðan við Búrfell í Þjórsárdal, sem fengið hefur heitið Búrfellslundur. 

Slíkur vindlundur mun breyta ásýnd lands og þar með upplifun fólks sem um svæðið 

fer, bæði ferðamanna og annarra. Búrfellslundur er staðsettur á jaðri suðurhálendisins, 

rétt ofan við hálendislínu miðhálendisins eins og hún var dregin samkvæmt lögum árið 

1999 (Skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997). Svæðið umhverfis Búrfellslund 

tilheyrir afréttum Rangárþings ytra, Ásahrepps og Skeiða- og Gnúpverjahrepps (mynd 

1). Suðurjaðar hálendisins hefur lengi haft efnahagslega þýðingu fyrir íbúa þessara 

þriggja sveitarfélaga, bændur hafa um aldir smalað þar afrétti, farið til fiskveiða og 

íbúar ferðast þar um sér til afþreyingar. Íbúarnir hafa þannig myndað ákveðin tengsl 

við svæðið. Á svæðinu norðan og norðaustan við Búrfell hafa undanfarna áratugi 

verið reistar nokkrar vatnsaflsvirkjanir. Með þeim framkvæmdum hefur skapast 

ákveðin hefð fyrir orkuframleiðslu á þessu svæði. Fyrsta virkjunin, Búrfellsvirkjun, var 

tekin í notkun árið 1969 (Sigrún Pálsdóttir, 2005) og með henni opnaðist aðgengi fyrir 

fólksbíla inn á suðurhálendið. Síðan þá hefur aðgengið aukist jafnt og þétt samfara 

auknum virkjanaframkvæmdum. Nú eru alls sex vatnsaflvirkjanirnar á Þjórsár- og 

Tungnaársvæðinu, með tilheyrandi mannvirkjum svo sem stöðvarhúsum, 

uppistöðulónum, skurðum, stíflum, uppbyggðum vegum, háspennumöstrum og 

háspennulínum. 
 

 

Mynd 1. Staðsetning Búrfellslundar ásamt nærliggjandi sveitarfélöum, og línunnar 

sem afmarkar miðhálendi Íslands (Rannveig Ólafsdóttir, Guðrún Líneik 

Guðjónsdóttir og Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2015) 

 

Allra síðustu ár hefur ferðaþjónusta enn fremur verið að vaxa hratt sem mikilvæg 

atvinnugrein í sveitarfélögum þremur. Ein af sérstöðum þessara þriggja sveitarfélaga 

fyrir ferðamennsku er nálægðin við hálendisjaðarinn, þannig eru margir ferðamenn 

sem nýta gistiþjónustu í héraði og fara í dagsferðir inn á suðurhálendið (t.d. Rannveig 

Ólafsdóttir, 2011a). Vinsælustu ferðamannastaðirnir umhverfis fyrirhugaðan 
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Búrfellslund eru Þjórsárdalur, Hjálparfoss, Gjáfoss, Háifoss, Tröllkonuhlaup, 

Fossabrekkur, Hekla og Dómadalsleið. Áfangagil og Hólaskjól eru einnig vinsælir 

áfangastaðir hestamanna og göngumanna, en um Áfangagil liggur gönguleið sem nýtur 

vaxandi vinsælda, svokölluð Hellismannaleið, sem nær frá Rjúpnavöllum í vestri um 

Áfangagil að Landmannahelli og þaðan áfram í Landmannalaugar. Hins vegar má gera 

ráð fyrir því að flestir þeir ferðamenn sem fara um svæðið séu á leiðinni inn á hálendið 

eða að koma þaðan, þar sem svæðið tengist mikilvægum ferðamannastöðum á 

hálendinu eins og Landmannahelli, Landmannalaugum, Veiðivötnum, Friðlandi að 

Fjallabaki og Sprengisandsleið. Mikilvægi svæðisins fyrir ferðaþjónustuna 

endurspeglast meðal annars í því að tæplega 80% af öllum skráðum gistinóttum í 

skálum í óbyggðum árið 2014, eða rúmlega 55 þúsund gistinætur, eru á 

suðurhálendinu (Hagstofa Íslands, 2015b). Búrfellslundur mun því hafa áhrif á 

ferðamennsku, ekki bara í fyrrnefndum sveitarfélögum heldur á mun víðfeðmara 

svæði. Skipulag og þróun vindlunda hefur sýnt sig að vera flókið fyrirbæri úti í hinum 

stóra heimi, sem í mörgum löndum einkennist af árekstrum á milli hinna mismunandi 

hagsmunahópa (Wolsink, 2007). Viðhorf allra hagsmunaaðila og samþykki þeirra á 

staðsetningu og skipulagningu vindlunda er líklegt til að skipta sköpum í því að vel 

takist til. Þetta er sérstaklega mikilvægt í opnu og berangurslegu landslagi eins og 

einkennir Ísland, og ekki síst fyrir íslenska ferðaþjónustu sem byggir afkomu sína að 

miklu leyti á slíku landslagi.  

Gögn og aðferðir 

Til að meta áhrif vindmylla í Búrfellslundi á íbúa og ferðaþjónustu var stuðst við bæði 

eigindlegar og megindlegar rannsóknaaðferðir. Í megindlegum aðferðum er í 

grundvallaratriðum stuðst við tölulega greiningu gagna sem í þessari rannsókn var 

fengin með því að leggja spurningalista fyrir íbúa á vettvangi í hverju hinna þriggja 

sveitarfélaga. Spurningalistinn var hálf-staðlaður og samanstóð af þrjátíu spurningum, 

sem skiptust í fjögur áherslusvið. Það fyrsta beindi sjónum að þekkingu og tengslum 

íbúa við svæðið umhverfis fyrirhugaðan Búrfellslund. Annað áherslusviðið fjallaði um 

vindmyllur og landslag og þekkingu íbúa á fyrirhuguðum áformum Landsvirkjunar í 

Búrfellslundi. Þriðja áherslusvið spurningalistans beindi sjónum að orkunotkun og 

loftlagsbreytingum. Í því fjórða og síðasta voru íbúar spurðir út í íbúaþróun og 

atvinnuástand í sínu sveitarfélagi. Í lok listans voru almennar bakgrunnsspurningar um 

aldur, kyn, búsetu o.fl. Til að greina betur áhrif vindmylla í íslensku landslagi voru 

notaðar ljósmyndir sem teknar voru á svæðinu umhverfis fyrirhugað 

framkvæmdarsvæði frá mismunandi sjónarhornum. Ljósmyndirnar voru alls tuttugu 

og ein. Sex þeirra mynduðu þrjú myndapör með og án mannvirkja. Á fimmtán 

myndanna var búið að setja inn vindmyllur með myndvinnsluforriti, og mynduðu þær 

sjö myndapör með mismunandi fjölda og stærð vindmylla (annars vegar 66 vindmyllur 

sem ná í 80 m hæð og hins vegar 87 vindmyllur sem ná í 64 m hæð), í mismunandi 

fjarlægð (annars vegar 1,5 km og hins vegar 4 km) og í mismunandi landslagi.  

Á rannsóknarsvæðinu voru alls 2.276 skráðir íbúar 1. janúar 2014. Af þeim voru 

1.773 18 ára og eldri (Hagstofa Íslands, 2015a) og myndar sá hópur þýði 

spurningakönnunarinnar. Rúmlega helmingur (57%) íbúa býr í dreifbýli, og 43% í 

þéttbýli. Yfir 80% íbúa í þéttbýli býr á Hellu (Hagstofa Íslands, 2015a). Fjölmennasta 

sveitarfélagið er Rangárþing ytra þar sem rúmlega 2/3 hlutar þýðisins býr (Tafla 1). Til 

að fá óbjagað úrtak sem endurspeglar viðhorf íbúa með tilliti til búsetu var ákveðið að 

dreifa spurningalistum á annan hvern bæ og á öllum helstu vinnustöðum. Alls 

söfnuðust 178 spurningalistar, eða 10% allra skráðra íbúa í sveitarfélögunum þremur. 

Svarhlutfall skiptist nokkuð jafnt milli kynja eða 51% karlar og 49% konur.  
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Tafla 1. Yfirlit yfir úrtak spurningakönnunar í héraði og skipting eftir 

sveitarfélögum (Hagstofa Íslands, 2015a) 

SVEITARFÉLAG Íbúafjöldi  

≥ 18 ára 

Fjöldi svaraðra 

spurningalista 1) 

Ásahreppur 151 4 (3%) 

Rangárþing ytra 1201 126 (11%) 

Skeiða- og Gnúpverjahreppur 421 41 (10%) 

Staðsetning óþekkt  7 

ALLS  1773  178 

  

1) Prósentutölur í sviga sýna hlutfall svara í hverju sveitarfélagi. 

 

Niðurstöður spurningakönnunarinnar eru kynntar með lýsandi tölfræði og sem 

ályktunartölfræði til að kanna hvort um marktækan mun sé að ræða á milli 

mismunandi hópa. Í ályktunartölfræðinni var annars vegar notast við t-marktektarpróf 

ef um var að ræða mun á milli tveggja hópa, eins og til dæmis á milli kynja. Hins vegar 

var notast við einhliða dreifigreiningu (one – way ANOVA) með Post Hoc prófunum 

Gabriels og Hochbers, GT2 þegar um var að ræða fleiri en tvo hópa eins og t.d. 

sveitarfélaganna þriggja, en slík próf henta vel til að greina mun á milli hópa með 

ólíkum fjölda (Field, 2013). Notast var við 5% marktekt, það er að marktækur munur 

er á milli hópa ef p-gildi er undir 0,05. 

Til að kafa dýpra í viðhorf íbúa og ferðaþjónustuaðila til fyrirhugaðra framkvæmda 

voru einnig tekin viðtöl. Í viðtölunum var stuðst við ákveðinn viðtalsramma og til 

hliðsjónar var haft kort af fyrirhuguðu framkvæmdasvæði þar sem afmörkun 

Búrfellslundar var dregin og sýndar þær sex vatnsaflsvirkjanir sem eru nú þegar á 

vatnasviði Þjórsár og Tungnaár. Til að fá viðhorf ólíkra hagsmunaaðila voru íbúar 

greindir í þrjá hagsmunahópa, þ.e. almenna íbúa, opinbera aðila og ferðaþjónustuaðila. 

Heildarfjöldi viðmælenda í héraði var 23. Ferðaþjónustuaðilar sem hafa hagsmuna að 

gæta á áhrifasvæði Búrfellslundar eru ekki eingöngu heimamenn sem reka 

ferðaþjónustu á svæðinu, heldur einnig ferðaþjónustuaðilar sem koma með ferðamenn 

á svæðið en hafa höfuðstöðvar sínar annars staðar. Þess vegna voru einnig tekin viðtöl 

við ferðaþjónustuaðila utan héraðs. Valdir voru 16 fulltrúar af handahófi, 8 í héraði og 

8 utan, sem spanna róf reksturs ferðaþjónustuaðila á svæðinu, þ.e. gistingu, veitingar, 

rútuakstur, hestaferðir, ævintýraferðir, og söfn. Viðtölin voru öll nafnlaus og 

viðmælendum tilgreint í upphafi viðtals að svo væri. Þau voru öll boðuð í gegnum 

síma og/eða tölvupóst, en flest viðtölin voru tekin á vettvangi. Viðtölin tóku frá 15 

upp í 45 mínútur. Þau voru öll hljóðrituð með leyfi viðmælenda, síðan afrituð, greind 

og flokkuð samkvæmt markmiðum rannsóknarinnar.  

Niðurstöður og umræður 

Viðhorf íbúa nærsamfélagsins til vindlundar á Tungnaár-Þjórsársvæðinu  

Ásýnd svæðisins norðaustan Búrfells í Þjórsárdal hefur síðastliðna fimm áratugi smátt 

og smátt verið að breytast. Samfara uppbyggingu stöðugt fleiri vatnsaflsvirkjana hefur 

landslag svæðisins orðið manngerðara. Hugmyndir Landsvirkjunar um að reisa 

vindlund með allt að 80 vindmyllum á svæðinu falla þannig að miklu leyti innan svæðis 

sem þegar er manngert. Vindmyllur eru hins vegar nýtt og áberandi form í íslensku 

landslagi, sem mun manngera landslagið umhverfis fyrirhugað framkvæmdasvæði 

meira og á annan hátt en nú er. Fyrirhugað framkvæmdarsvæði fyrir Búrfellslund 

liggur ofan byggðar, á mörkum hálendis og láglendis. Auk þess að vera mikilvægt 

orkunýtingarsvæði, hefur svæðið lengst af verið nýtt sem afréttarland þriggja 

sveitarfélaga, þ.e. Skeiða- og Gnúpverjahrepps, Rangárþings ytra og Ásahrepps. Með 
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vaxandi ferðamennsku á hálendinu, hefur mikilvægi svæðisins fyrir ferðamennsku 

aukist, en sem jaðarsvæði suðurhálendisins má segja að svæðið umhverfis Búrfell 

myndi inngang að hálendinu þar sem um svæðið liggur ein vinsælasta ökuleið 

ferðamanna inn á hálendið. Svæðið norðaustan Búrfells myndar enn fremur inngang 

að Friðlandi að Fjallabaki sem er vinsælasta ferðamannasvæði hálendisins 

(Ferðamálastofa, 2014), en afleggjarinn um Dómadalsleið liggur frá eystri jaðri 

fyrirhugaðs framkvæmdasvæðis. Með tilliti til ferðamennsku mun áhrifasvæði 

Búrfellslundar þannig ná langt út fyrir fyrirhugað framkvæmdarsvæði.  

Upplifun fólks á landslagi er mjög mismunandi, einkum eftir því hvort um er að 

ræða íbúa eða aðkomufólk. Sýnt hefur verið fram á (Urry, 2002) að á meðan að 

upplifun aðkomufólks byggir fyrst og fremst á fyrstu hughrifum, byggir upplifun 

heimafólks af landslagi á margvíslegum kynnum þeirra af landinu og þeim tengslum 

sem það hefur haft við það. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að íbúar í Skeiða- 

og Gnúpverjahreppi, Rangárþingi ytra og Ásahreppi þekkja almennt vel til svæðisins 

umhverfis fyrirhugaðan Búrfellslund. Meirihluti íbúa telur svæðið hafa náttúrulegt 

yfirbragð, vera fallegt, hreint og kyrrlátt. Eftirtektarvert er að einungis um tíundi hluti 

upplifir svæðið sem manngert.  

Meirihluti íbúa þekkir til tilraunavindmyllanna tveggja á Hafinu, og tæplega tíundi 

hver sér þær frá heimili sínu. Íbúar eru flestir jákvæðir í garð þeirra og einnig til 

vindmylla almennt í náttúru Íslands, sem er í samræmi við rannsóknir á viðhorfum 

almennings til vindmylla erlendis á svæðum þar sem eru fáar vindmyllur (t.d. Wolsink, 

1994; Krohn og Damborg, 1999; Landry, o.fl. 2012). Íbúar eru hins vegar ekki eins 

hrifnir af hugmyndinni um vindlund, en þriðjungur íbúa er neikvæður í garð 

fyrirhugaðs Búrfellslundar. Þessar niðurstöður eru einnig í samræmi við erlendar 

rannsóknir sem sýna að viðhorf almennings til vindmylla almennt hefur orðið 

neikvæðara samfara fjölgun vindlunda (t.d. Ladenburg og Dahlgaard, 2012; Molnarova, 

o.fl., 2011; Wolsink, 2007). Niðurstöður viðtalskönnunarinnar undirstrika blendin 

viðhorf íbúa til Búrfellslundar. Það eru fyrst og fremst sjónræn áhrif vindmyllanna sem 

íbúar hafa áhyggjur af, en möguleg hávaðamengun er einnig áhyggjuefni margra. Samt 

sem áður eru þrír fjórðu hlutar íbúa á þeirri skoðun að Búrfellslundur muni ekki hafa 

afgerandi áhrif á ferðir þeirra um svæðið. Fyrirhuguð staðsetning Búrfellslundar virðist 

standa í mörgum, og vilja íbúar almennt sjá staðsetningu vindlundarins vestan Þjórsár, 

eða nær tilraunavindmyllunum tveimur sem fyrir eru á svæðinu. Það svæði telja þeir 

vera mannvirkjasvæði, raskað vegna vatnsorkuveranna í Þjórsá, á meðan að svæðið 

austan árinnar einkennist enn af lítt raskaðri náttúru.  

Niðurstöður myndakönnunarinnar sýna að marktækur munur er á viðhorfi íbúa til 

fegurðar landslags með og án mannvirkja á borð við veituskurði, háspennumöstur og 

vegi, þar sem landslag án mannvirkja þykir fallegra en sama landslag með 

mannvirkjum. Niðurstöður sýna enn fremur að íbúum þykir neikvæðast ef vindmyllur 

skerða fjallasýn, sérstaklega ef þær skyggja á útsýni að Heklu og Búrfelli. Þetta 

undirstrikar mikilvægi víðáttunnar í hugum Íslendinga (t.d. Þorvarður Árnason, 2005) 

sem aftur endurspeglast í markaðsetningu ferðaþjónustunnar á íslenskum víðernum 

(Anna Dóra Sæþórsdóttir og Anna Karsldóttir, 2009). Ekki er marktækur munur á 

viðhorfi íbúa hvað varðar mismun á hæð vindmylla, þ.e. á milli vindmylla sem eru 64 

metra háar og vindmylla sem eru 80 metra háar. Sama á við um fjölda vindmylla í 

vindlundi, þegar um er að ræða mun á milli 66 og 87 vindmylla. Þessar niðurstöður eru 

í samræmi við niðurstöður Krohn og Damborg (1999) sem sýna að stærð vindlunda 

hafi lítil áhrif á viðhorf heimamanna. Niðurstöðurnar sýna hins vegar að fjarlægð að 

vindmyllum, bæði einstaka vindmyllum og vindlundum, er sá þáttur sem skiptir íbúa 

mestu máli. 
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Áhrif fyrirhugaðra vindmylla í Búrfellslundi á ferðamennsku 

Suðurhálendið er mikilvægt svæði fyrir íslenska ferðaþjónustu þar sem á svæðinu eru 

margir af fjölsóttustu ferðamannastöðum hálendisins, eins og Landmannalaugar og 

Veiðivötn, og margar af vinsælustu ferðaleiðum á hálendinu, s.s. leiðin um Dómadal til 

Landmannalauga, leiðin um Fjallabak nyrðra og Sprengisandsleið. Tæp 80% af öllum 

skráðum gistinóttum í skálum í óbyggðum voru á suðurhálendinu árið 2014 (Hagstofa 

Íslands 2015b). Vinsælustu ferðamannastaðirnir umhverfis Búrfellslund eru 

Þjórsárdalur, Rangárbotnar, Hekla og Dómadalsleið. Einnig eru Áfangagil og 

Hólaskjól vinsælir áfangastaðir ferðamanna, sérstaklega hesta- og göngumanna. Um 

Áfangagil liggur gönguleið sem nýtur vaxandi vinsælda, svokölluð Hellismannaleið, 

sem nær frá Rjúpnavöllum í vestri að Landmannalaugum í austri. Tvær meginleiðir inn 

á hálendið liggja enn fremur um fyrirhugað framkvæmdasvæði, annars vegar um 

Þjórsárdal (þjóðvegur nr. 32) og hins vegar upp Land (þjóðvegur nr. 26).  

Sérstaða svæðisins norðan og austan Búrfells að mati ferðaþjónustunnar liggur 

fyrst og fremst í: i) staðsetningu þess á hálendisbrúninni sem gerir það að inngangi að 

hálendinu; ii) staðsetningu þess við rætur Heklu sem ein og sér er að mati 

ferðaþjónustuaðila mikið aðdráttarafl ferðamanna og hefur þannig mikið gildi fyrir 

ferðaþjónustuna; og iii) víðernis- og eyðimerkurásýnd þess, sem ferðaþjónustuaðilar 

telja vera sérstöðu Íslands og mikilvæga auðlind fyrir þeirra starfsemi. 

Ferðaþjónustuaðilar eru almennt á þeirri skoðun að sem jaðarsvæði hálendisins sé 

þetta svæði hluti af stærri heild sem sé suðurhálendið, og leggja áherslu á að það sé 

haft í huga við skipulagningu þess og uppbyggingu.  

Þeir ferðamenn sem fara um svæðið í dag spanna allt róf ferðamanna frá 

náttúrusinnum til þjónustusinna (Anna Dóra Sæþórsdóttir, Guðmundur Björnsson og 

Rannveig Ólafsdóttir, 2015). Þeir sem dvelja á svæðinu eru hins vegar einkum í hesta- 

og gönguferðum. Allir ferðaþjónustuaðilar sem rætt var við, bæði í nærsamfélaginu og 

utan þess, leggja áherslu á að óspillt náttúra sé sú upplifun sem að viðskiptavinir þeirra 

eru aða sækjast eftir. Að mati þeirra liggur megin aðdráttarafl svæðisins í töfrum 

íslenskrar náttúru og þeirri umgjörð sem ósnert ásýnd íslenskra víðerna setur henni. 

Þessi skoðun ferðaþjónustuaðila er í samræmi við niðurstöður könnunar meðal 

ferðamanna á svæðinu en um 80% ferðamanna finnst svæðið umhverfis fyrirhugað 

vindmyllustæði vera fallegt, og yfir 80% telja að víðerni séu hluti af aðdráttarafli 
svæðisins (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2015). Íslensk víðerni hafa lengi verið nýtt í 

markaðsetningu Íslands sem ferðamannalands, og margar rannsóknir sýna að víðerni 

gegna mikilvægu hlutverki fyrir íslenska ferðaþjónustu (t.d. Anna Dóra Sæþórsdóttir, 

2014). Rannsóknir sýna einnig að hratt hefur verið gengið á íslensk víðerni síðastliðna 

áratugi (Rannveig Ólafsdóttir, Anna Dóra Sæþórsdóttir og Micael Runnström, 2015; 

Taylor, 2011; Rannveig Ólafsdóttir og Micael Runnström 2011a, 2011b; Tims, 2014). 

Það er því mikilvægt fyrir íslenska ferðaþjónustu að viðhalda víðernisásýnd hálendisins 

og þá skipta jaðarsvæði hálendisins miklu máli. Sýnt hefur verið fram á (þ.e. Hendee, 

Stankey og Lucas, 1990; Lesslie, o.fl. 1991) að framkvæmdir á jaðarsvæðum víðerna 

hafa áhrif á upplifun ferðamanna á víðernum þar sem gæði víðerna rýrna eftir því sem 

gengið er á víðernisheildina. Þótt svæðið umhverfis Búrfell sé nú þegar manngert að 

miklu leyti, þá sýna niðurstöður þessarar rannsóknar og niðurstöður rannsókna á 

viðhorfum ferðamanna á svæðinu (þ.e. Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2015) að bæði 

ferðamenn og ferðaþjónustuaðilar upplifa svæðið enn að miklu leyti sem víðerni. 

Hversu mörgum mannvirkjum má bæta á svæðið svo þessi upplifun breytist, er erfitt 

að svara. Fyrirhugað framkvæmdarsvæði Búrfellslundar teygir sig hins vegar í átt að 

Friðlandi að Fjallabaki og nær inn á nýtt tiltölulega óraskað svæði. Með því móti 

skerðist hlutverk svæðisins sem auðlind í formi víðerna fyrir ferðaþjónustuna. 

Ferðaþjónustuaðilar telja ólíklegt að Búrfellslundur muni koma til með að hafa 

afgerandi áhrif á ferðaleiðir þeirra ferðaþjónustufyrirtækja sem nýta þetta svæði í dag, 
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og benda í því sambandi á að þær virkjunarframkvæmdir sem þegar eru komnar á 

hálendinu hafi að þeirra mati ekki haft mikil áhrif á ferðaþjónustuna. Aftur á móti telja 

þeir líklegt að 80 vindmyllur munu hafa áhrif á upplifun þeirra ferðamanna sem um 

svæðið fara. Rannsóknir á áhrifum vindlunda erlendis á ferðamennsku sýna að 

vindlundir hafa ekki leitt til fækkunar ferðamanna á landsvísu (þ.e. Heiberg o.fl., 2009; 

Riddington o.fl., 2008). Samkvæmt líkani Butlers (1980) um lífsferil ferðamannastaða 

breytist samsetning ferðamanna hins vegar í samræmi við magn manngerðra þátta, frá 

náttúrusinnuðum ferðamönnum sem sækjast eftir að upplifa það upprunalega í 

fjöldaferðamenn. Að sama skapi breytast tengsl ferðamanna og náttúru.    

Í samræmi við viðhorf íbúa, þá hugnast ferðaþjónustuaðilum ekki fyrirhuguð 

staðsetning Búrfellslundar, og þá einkum hve langt austur vindlundurinn nær. Í hugum 

flestra ferðaþjónustuaðila einkennist svæðið austur af Búrfelli af víðernisásýnd, sem 

flestir álíta að muni glatast ef vindlundurinn verður að veruleika á því svæði sem 

fyrirhugað er. Ferðaþjónustan telur þannig að með tilliti til atvinnugreinarinnar sé 

æskilegra að finna vindlundinum heppilegri staðsetningu.  Í því sambandi er einkum 

bent á svæðið í kringum Búðarhálsvirkjun þar sem að á því svæði yrðu vindmyllurnar 

ekki í alfaraleið og að öllum líkindum ekki jafn áberandi. Þannig telur ferðaþjónustan 

mikilvægt að velja vindlundum staðsetningu þar sem sjónræn áhrif verði sem minnst, 

sem getur hins vegar reynst erfitt í berangurslegu íslensku landslagi. Margar erlendar 

rannsóknir (t.d. Leung og Yang, 2012) sýna að sjónræn áhrif vindmylla er sá 

umhverfisþáttur sem er hvað erfiðast að finna sátt um meðal ólíkra hagsmunaaðila. Þá 

hafa margir ferðaþjónustuaðilar áhyggjur af því að ljósmengun frá vindmyllunum muni 

hafa neikvæð áhrif á upplifun ferðamanna, sem og á norðurljósaferðir sem hafa verið 

einn mikilvægasti vaxtarbroddur vetrarferðamennsku á svæðinu. 

Niðurstöðurnar sýna enn fremur að fjöldi og stærð vindmylla í vindlundi eru ekki 

afgerandi þættir í mótun viðhorfa ferðaþjónustuaðila. Fjarlægð að vindmyllunum 

virðist hins vegar vera afgerandi þáttur, og að vindlundurinn falli sem mest inn í 

landslagið. Þetta er í samræmi við áherslu ferðaþjónustunnar á mikilvægi ósnortinnar 

náttúru og víðernisásýndar fyrir atvinnugreinina. Eftirtektarvert er að enginn afgerandi 

munur er á viðhorfum ferðaþjónustuaðila eftir því hvort þeir búi og starfi í héraði, eða 

eru með höfuðstöðvar starfsemi sinnar annars staðar. Þetta er í mótsögn við 

niðurstöður Rannveig Ólafsdóttur og Kristínar Kristjánsdóttur (2008) um áhrif 

virkjunar við Hagavatn á ferðamennsku, en er ef til vill merki um vaxandi stöðu 

ferðaþjónustunnar í íslensku samfélagi. 

Vindmyllur, íbúar og ferðaþjónusta 

Bent hefur verið á að ferðaþjónusta og orkuframleiðsla séu í eðli sínu ólíkar 

atvinnugreinar sem báðar byggjast á nýtingu náttúrunnar en kalla fram ólík tengsl fólks 

við umhverfi sitt (Gunnþóra Ólafsdóttir, 2009). Þessi ólíku tengsl endurspeglast að 

nokkru leyti í niðurstöðum þessarar rannsóknar. Bæði íbúar og ferðaþjónustuaðilar eru 

almennt jákvæðir í garð vindorku, telja slíkan orkukost samræmast umhverfiskröfum 

samtímans um græna orku. Hins vegar vegur þungt hin miklu sjónrænu áhrif sem 

vindmyllunum fylgja. Ferðaþjónustuaðilar telja slík sjónræn áhrif ekki samræmast 

þeirri upplifun sem ferðamenn sem fara um hálendi Íslands eru að sækjast eftir.  

Tengsl íbúa við svæðið birtast einkum í nýtingu þess sem afréttarlands og ímynd 

þeirra á afrétti sem einkennst hafa í gegnum árin af óbyggðum og öræfakyrrð. Þessi 

ímynd virðist haldast þrátt fyrir þau mannvirki sem fylgt hafa stigvaxandi orkuvinnslu 

á svæðinu. Tengsl ferðaþjónustunnar við svæðið eru af öðrum toga þar sem 

ferðaþjónustan er að selja ákveðna ímynd, ímynd ósnortinnar náttúru og víðerna, sem 

endurspeglast í viðhorfum allra ferðaþjónustuaðila sem rætt var við. Þeirra hagur 

liggur í því að svæðið uppfylli þessar kröfur, og telja ferðaþjónustuaðilar að svæðið 

austan við Búrfell geri það ennþá. Með tilliti til fjölda þeirra mannvirkja sem nú þegar 

eru á svæðinu er hins vegar spurning hvenær svæðið verður það mikið manngert að 



 

9 
 

ferðamenn, ferðaþjónustuaðilar og heimamenn upplifa svæðið sem fyrst og fremst 

manngert. Það er ljóst að svæðið er á ákveðnum mörkum, ekki bara landfræðilega á 

mörkum hálendisins og láglendis, heldur einnig á mörkum manngerðrar og 

náttúrulegrar ásýndar. Verði farið yfir þessi mörk mun ferðamennska á svæðinu að 

öllum líkindum breytast, og aðrir markhópar sækja á svæðið. Slíkri breytingu mun 

fylgja sóknarfæri til uppbyggingar á annars konar ferðamennsku en þar er nú. Sú 

ferðamennska sem einkum á sér stað á svæðinu í dag og byggir á upplifun ferðamanna 

á víðernum mun ekki þrífast vel í vindlundi. Hlutfallslegir yfirburðir Íslands liggja hins 

vegar í því að geta státað af fjölbreytilegri, sérstakri og lítt raskaðri náttúru, sem er 

eftirsóknarverð auðlind á alþjóðlegum mælikvarða náttúruferðamennsku. 
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