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Útdráttur 

Í ritgerð þessari er fjallað um þolmörk og skipulag ferðamannastaðarins Landmannalauga í 

Friðlandi að Fjallabaki en það er fjölsóttasti ferðamannastaðurinn á hálendi Íslands. Fjöldi 

ferðamanna hefur óneitanlega haft áhrif á ásýnd friðlandsins og hefur það nú verið sett á 

forgangslista Umhverfisstofnunar yfir svæði sem þarfnast umbóta svo að verndargildi þess 

viðhaldist. Helsta ástæða þess að ekki hefur verið brugðist sem skyldi við þeim fjölda 

ferðamanna sem í Landmannalaugar sækir er skortur á deiliskipulagi. Um er að ræða eitt 

flóknasta deiliskipulagsmál hálendis Íslands þar sem áherslur hagsmuna- og skipulagsaðila 

eru ólíkar og stjórnast meðal annars af viðskipta-, skipulags-, náttúruverndar- og 

fjárhagslegum hagsmunum. Þessar ólíku áherslur hafa orðið til þess að erfitt hefur reynst að 

taka ákvarðanir um framtíð Landmannalauga. Í rannsóknunum, sem unnar voru fyrir ritgerð 

þessa á árunum 2009 og 2010, er reynt að meta viðhorf og áherslur ólíkra hagsmunaaðila 

þ.e. ferðamanna, ferðaþjónustuaðila, sveitarfélagsins og umhverfis- og skipulagsyfirvalda 

til skipulags og þolmarka Landmannalauga. Þetta er gert til að hægt sé að komast að 

farsælli lausn um skipulag þess og að um það ríki almenn sátt. Þetta er einnig í samræmi 

við áherslur í nýjum skipulagslögum nr. 123/2010 um aukna þátttöku almennings og 

hagsmunaaðila við gerð skipulagsáætlana. Niðurstöður rannsóknanna eru metnar með tilliti 

til reglugerða hins opinbera og stefnumörkun stjórnvalda um framtíð Fjallabakssvæðisins 

auk fyrri rannsókna á þolmörkum svæðisins. Þær leiða í ljós að lítið samráð hefur verið 

haft við helstu hagsmunaaðila í Landmannalaugum, þ.e.a.s. svokallaða friðlandsnefnd, þrátt 

fyrir skýra kröfu um það í auglýsingu um friðlýsingu Fjallabaks frá árinu 1979. Einnig 

kemur í ljós að viðhorf ferðamanna í Landmannalaugum eru í flestum tilvikum í samræmi 

við viðhorf fulltrúa Umhverfisstofnunar og umhverfisstefnu Ferðamálastofu þar sem vernd 

og viðgangur náttúrunnar er álitinn grundvöllur að framtíðarnýtingu Landmannalauga og 

framgangi ferðaþjónustu þar. Að mati höfundar er mikilvægt að Umhverfisstofnun, í 

gegnum friðlandsnefnd, komi með skýra stefnu um hvernig þeir telji réttast að standa að 

náttúruvernd á svæðinu. Mælt er með því að mun meira samráð sé haft við hagsmunaaðila í 

Landmannalaugum til að sátt geti ríkt um skipulag svæðisins. 



 

 



 

Abstract 

In this report the carrying capacity and planning of tourism in Landmannalaugar - Fjallabak 

nature reserve is discussed. Landmannalaugar is the area in the Icelandic central highlands 

that receives the highest number of visitors and it has unarguably had an impact on the 

area. The environment agency of Iceland has assesed it as an area where action needs to be 

taken to safeguard it as a nature reserve so its natual qualities are not lost do to overuse. 

The main reason for the lack of necessary action is the lack of a detailed land-use plan for 

the area. Landmannalaugar has been descriped as one of the most complex planning issues 

in the central higlands due to the different emphasis stakeholders place on e.g. economic-, 

nature reservation- and planning issues in the area. In a research conducted in 2009 and 

2010, the attitudes and emphasis of different stakeholders, such as tourists, operators, the 

municipality, the environmental agency and planning authorities towards 

Landmannalaugar´s carrying capacity and planning issues are assessed. This is done to 

facilitate a more successful and reconciliated solution to its planning issues. The emphasis 

on a reconciliated solution between stakeholders is in many ways in accordance with 

emphasis on increased public and stakeholder participation regarding planning issues in the 

new Icelandic planning law nr. 123/2010. The results of the research are assessed and 

compared to regulations and policies that have been made for the central highlands and the 

Fjallabak area. The main results show little collaboration between the main stakeholders in 

Landmannalaugar. The results also show that the attitudes of the tourists in 

Landmannalaugar are in most cases in accordance with the emphasis of the environmental 

agency and the environmental policy of the Icelandic tourist-board where nature protection 

is considered the foundation for successful development of Landmannalaugar as a feasable 

future tourist destination. It is important that the environmental agency and a special 

committee of stakeholders in the Fjallabak area, put forward a clear policy regarding nature 

consevation for the area. Furthermore it is recommended that stakeholders work toghether 

to find a more collaborative solution to the planning issues of Landmannalaugar.  
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1 Inngangur 

 

Ferðamönnum til Íslands hefur fjölgað jafnt og þétt en á síðasta ári náði fjöldi þeirra um 

495.000 manns (Ferðamálastofa, 2011). Ímynd Íslands byggist á hreinni og ósnortinni 

náttúru en um 88 prósent ferðamanna segjast koma til Íslands fyrst og fremst vegna 

náttúrunnar (Rögnvaldur Guðmundsson, 2010). Ferðaþjónusta hefur margvísleg áhrif á 

umhverfið og óhófleg umferð um viðkvæma náttúru getur spillt henni til frambúðar. Til að 

koma í veg fyrir að ferðaþjónusta á Íslandi spilli auðlindinni sem hún byggist á er 

mikilvægt að henni sé stjórnað á ábyrgan hátt (Ferðamálastofa, 2006a). Í ritgerð þessari er 

fjallað um ferðamannastaðinn Landmannalaugar í Friðlandi að Fjallabaki með tilliti til 

þolmarka og skipulags. Friðland að Fjallabaki tilheyrir hálendi Íslands og eru Landmanna-

laugar fjölsóttasti ferðamannastaður hálendisins. Í könnun, sem Rögnvaldur Guðmundsson 

(2010) vann, segist 51 prósent erlendra ferðamanna koma sérstaklega til Íslands vegna 

hálendisins og samkvæmt könnun Ferðamálastofu (2008) gista um 26 prósent erlendra 

ferðamanna á hálendinu. Mun fleiri ferðast þó þangað í dagsferðum. Fjöldi ferðamanna í 

Landmannalaugum ræðst helst af árstíma og dvalarlengd gesta. Í sérstakri úttekt á 

ferðamennsku í Landmannalaugum, sem unnin var árið 2008, kom í ljós að í ágústmánuði 

komu um 40 prósent allra erlendra ferðamanna á Íslandi í Landmannalaugar 

(Ferðamálastofa, 2008). Þetta er þó nokkur fjölgun frá árinu 2004, þegar samskonar 

könnun var gerð, en þá komu 32 prósent erlendra ferðamanna í ágústmánuði í 

Landmannalaugar (Ferðamálaráð Íslands, 2004).  

Í skýrslu umhverfisráðuneytisins (2010) „Velferð til framtíðar― kemur fram að bregðast 

þurfi við auknum fjölda ferðamanna með því að stuðla að umbótum á friðlýstum svæðum 

og sporna við skemmdum vegna álags af völdum ferðamanna. Umhverfisstofnun (2010) 

var í framhaldi af því falið að taka saman lista yfir þau svæði sem að mati stofnunarinnar 

þurfa sérstaka athygli og hlúa þarf sérstaklega að. Þar hefur Friðland að Fjallabaki, ásamt  

Landmannalaugum, verið sett á forgangslista sem svæði þar sem bregðast þarf strax við til 

að stöðva rýrnum verndargildis (Umhverfisstofnun, 2010). Helsta ástæða þess að ekki 

hefur verið brugðist sem skyldi við þeim fjölda ferðamanna, sem í Landmannalaugar sækir, 

er skortur á deiliskipulagi. Tillögur að deiliskipulagi Landmannalauga voru þó settar fram í 

sérstakri áfangaskýrslu um skipulag Fjallabakssvæðisins árið 2009 (Rangárþing ytra, 

2009). Í undirbúningi er vinnsla rammaskipulags fyrir Fjallabakssvæðið í heild sinni og 

með því á að móta framtíðarstefnu skipulagsmála á Fjallabakssvæðinu (Rangárþing ytra, 

2009). Deiliskipulag hefur nú þegar verið unnið á ákveðnum svæðum innan friðlandsins en 

vinna þarf deiliskipulag fyrir svæðin sem eftir standa og samhæfa í rammaskipulagið 

(Rangárþing ytra, 2010, 12. júlí). Skortur á deiliskipulagi hefur haft mikil áhrif á ásýnd og 

starfsemi innan Landmannalauga. Ástæður þess að ekki hefur verið unnið þar deiliskipulag 

eru margvíslegar. Um er að ræða eitt flóknasta deiliskipulagsmál hálendis Íslands þar sem 

áherslur helstu hagsmuna- og skipulagsaðila eru ólíkar og stjórnast meðal annars af 

viðskipta-, skipulags-, náttúruverndar-, fjárhagslegum eða annarskonar hagsmunum. Þessar 

ólíku áherslur hafa orðið til þess að erfitt hefur reynst að taka ákvarðanir um framtíð 

Landmannalauga. Mikilvægt er að meta og í kjölfarið samræma ólíkar áherslur 
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hagsmunaaðila á svæðinu til að hægt sé að komast að farsælli lausn um skipulag þess og að 

um það ríki almenn sátt. Í frumvarpi að nýjum skipulagslögum nr. 123/2010 er lögð áhersla 

á aukna þátttöku almennings og hagsmunaaðila við gerð skipulagsáætlana. Slíkar áherslur 

eru sprottnar úr frá skipulagskenningum seinni tíma sem hafa verið að þróast og er í 

síauknum mæli farið að notast við í almennri stefnumörkun í skipulagsmálum víða um 

heim (Frame o.fl. 2003). Þetta eru kenningar sem byggjast á auknu þátttöku- og/eða 

íbúalýðræði og eru notaðar meðal annars í svokölluðu samskiptaskipulagi (e. collaborative 

planning). Fjallað verður ítarlega um þessa hugmyndafræði og hún tengd við 

umfjöllunarefni ritgerðarinnar, þ.e.a.s. vinnslu deiliskipulags í Landmannalaugum.  

Áður en afdrifaríkar ákvarðanir um skipulag Landmannalauga eru teknar er mikilvægt að 

unnar séu rannsóknir á ferðamennskunni sem þar er stunduð. Þolmarkarannsóknir byggjast 

á hugtakinu þolmörk ferðamennsku (e. Tourism Carrying Capacity) sem hefur verið 

skilgreint þannig: „hámarksnotkun á stað án þess að hún hafi neikvæð áhrif á auðlindina, 

ánægja gesta minnki eða samfélag, hagkerfi og menning beri skaða af― (McIntyre, 

1993:23). Slíkar þolmarkarannsóknir hafa verið unnar á ferðamannstöðum hér á landi undir 

rannsóknarheitinu „Þolmörk ferðamennsku á Íslandi― en það eru Ferðamálastofa, Háskóli 

Íslands og Háskólinn á Akureyri sem hafa staðið að vinnslu þeirra. Þolmarkarannsóknirnar 

hafa miðað að því að rannsaka fjölda ferðamanna, þolmörk umhverfisins, þolmörk 

ferðamanna, viðhorf ferðaþjónustunnar og stefnu opinberra aðila á þeim svæðum sem tekin 

hafa verið fyrir (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2009). Þolmarkarannsóknir snúast um að meta 

„mörk ásættanlegra breytinga― (e. Limits of acceptable change - LAC) á umhverfi þar sem 

ferðamennska er stunduð. Eins og í samskiptaskipulagi felst aðaláhersla LAC í að kanna og 

samræma sjónarmið hagsmunaaðila um ákvarðanir varðandi notkun svæða til 

ferðamennsku (Ahn o.fl., 2002). Unnin var viðamikil þolmarkarannsókn í Landmanna-

laugum á árunum 2001 til 2003 (Bergþóra Aradóttir o.fl., 2003) og hafa tillögur að 

deiliskipulagi Landmannalauga að mörgu leyti verið byggðar á henni. Mikilvægt þótti að 

vinna nýja þolmarkarannsókn í Landmannalaugum áður en deiliskipulag er unnið þar til 

þess að niðurstöður byggist á sem nýjustum gögnum. Höfundi þessa MS-verkefnis bauðst 

að koma að því verki og var að því tilefni spurningalista dreift meðal 1105 ferðamanna í 

Landmannalaugum, auk þess sem fjöldi viðtala var tekinn við ferðamenn sumarið 2009. 

Til að skilja betur ólíkar áherslur hagsmunaaðila gagnvart deiliskipulagi Landmannalauga 

verður fjallað um stærra samhengi þeirra innan Friðlands að Fjallabaki og Fjallabaks-

svæðisins auk þeirrar stefnumótunar sem unnin hefur verið þar nú þegar. Fjallað verður um 

þróun skipulagsmála á hálendi Íslands og þróun nútíma skipulagskenninga er varða 

þátttökulýðræði og samskiptaskipulag. Áhersla á samráð og samskipti við hagsmunaaðila 

er svo sett í samhengi við umfjöllunarefni rannsóknanna og varða deiliskipulagsvinnu í 

Landmannalaugum.  Lögð er áhersla á að kanna viðhorf, stefnu og hagsmuni ferðamanna 

og rekstraraðila auk umhverfis- og skipulagsyfirvalda á svæðinu. Tekin voru viðtöl við 

fulltrúa helstu hagsmunaaðila og opinberra aðila sem koma að skipulagsmálum í 

Landmannalaugum. Einnig voru unnar tvær þátttökuathuganir til að öðlast dýpri skilning á 

viðfangsefninu og umhverfinu sem rannsakað var.  

Megin markmið rannsóknanna er: 

 Að meta þolmörk Landmannalauga með því að kanna viðhorf hagsmunaaðila, 

þ.e. ferðamanna, ferðaþjónustuaðila, sveitarfélagsins og umhverfis- og 

skipulagsyfirvalda, til uppbyggingar- og skipulagsmála í Landmannalaugum.  
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 Að kanna viðhorf þessara hagsmunaaðila til skipulagstillagna sem lagðar eru fyrir 

í áfangaskýrslu 1 um rammaskipulag Fjallabakssvæðisins sem kom út árið 2009 í 

tengslum við vinnslu nýs rammaskipulags Fjallabakssvæðisins. 

 Að skoða hvernig kenningar, sem ný skipulagslög byggjast á, þ.e.a.s 

samskiptaskipulagskenningar, gætu haft áhrif á og leitt til nýrra farsælla leiða til 

að ná sátt um vinnslu deiliskipulags Landmannalauga. Áhersla á samráð, 

samvinnu og samskipti í stefnumótun umhverfis- og ferðamálayfirvalda er einnig 

skoðuð í þessu tilliti. 
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2 Landmannalaugar  

2.1 Friðland að Fjallabaki 

Landmannalaugar tilheyra Friðlandi að Fjallabaki sem var friðlýst með reglugerð árið 1979, 

samkvæmt heimild í 21. grein náttúruverndarlaga nr. 47/1971 (Auglýsing um friðlýsingu 

Friðlands að Fjallabaki, 1979). Friðland að Fjallabaki er í suðurhluta miðhálendis Íslands 

og hefur, ásamt jaðarsvæði sínu suður að Mýrdalsjökli og austur fyrir Eldgjá, verið 

skilgreint sem Fjallabakssvæðið (Skipulag ríkisins, 1994). Friðland að Fjallabaki tilheyrir 

sveitarfélaginu Rangárþingi ytra, en það varð til við sameiningu Djúpárhrepps, Holta- og 

Landsveitar og Rangárvallahrepps árið 2002. Nágrannasveitarfélög þess eru Ásahreppur, 

Flóahreppur, Rangárþing eystra, Skaftárhreppur og Skeiða- og Gnúpverjahreppur 

(Aðalskipulag Rangárþings ytra, 2009).  

Friðlandið er 470 km
2
 að stærð og er allt yfir 500 m.y.s. (Umhverfisstofnun, 2009). Kortið 

á mynd 1. sýnir staðsetningu Friðlands að Fjallabaki í hlutfalli við önnur hálendis- og 

náttúruverndarsvæði en kortið á mynd 2. sýnir nánari staðsetningu þess norðan 

Mýrdalsjökuls og Torfajökuls, austan við Heklu, sunnan Þórisvatns og Hrauneyja og vestan 

Eldgjár.  

 
 

Mynd 1.Friðuð og friðlýst svæði á miðhálendi Íslands merkt með grænum lit. Friðland að Fjallabaki er 

staðsett innan rauða kassans á myndinni. Heimild: Landmótun, 2009. 
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Mynd 2. Friðland að Fjallabaki er merkt með brotalínu í kringum Landmannalaugar. 

Heimild: Landmótun, 2009. 

 

Skilgreind mörk friðlandsins eru sem hér segir og sýnd eru á mynd 3: 

 

Úr Hábarmi í hæsta tind Torfajökuls, í Háskerðing, í Laufafell, í tind í 

Rauðafossafjöllum, 1205 m. á hæð á korti Herforingjaráðsins frá 1969. Þaðan 

í Hrafnabjörg (tind 895 m) og áfram eftir háhrygg bjarganna. Úr 

norðaustanöxl bjarganna í hábungu Stóra-Melfells. Þaðan liggja mörkin un 

Einbúa skemmstu leið að Tungnaá nálægt Bjallavaði. Síðan með Tungnaá að 

Kirkjufellsósi og áfram upp með ósnum að upptökum í Kirkjufellsvatni. Þaðan 

með afréttarmörkum í Hábarm (Auglýsing um friðlýsingu Friðlands að 

Fjallabaki (1979)).  

 

 
 

Mynd 3. Friðland að Fjallabaki. 

Heimild: Auglýsing um friðlýsingu Friðlands að Fjallabaki, 1979. 

http://82.221.28.69/media/fridlystsvaedi/fjallabak,_kort.pdf
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2.1.1 Friðlýsing og náttúruvernd 

Umhverfisstofnun hefur eftirlit og umsjón með flestum náttúruverndarsvæðum hér á landi. 

Þar er unnið að undirbúningi fyrir friðlýsingu svæða og að náttúruverndaráætlun 

(Umhverfisstofnun, 2006). Tilgangur Náttúruverndaráætlunarinnar er að koma upp neti 

verndarsvæða, til að tryggja verndun landslags, náttúru, líffræðilegrar fjölbreytni og að 

friða svæði til náttúruverndar og útivistar (Umhverfisstofnun, 2004). Í tillögu til 

þingsályktunar um náttúruverndaráætlun 2009–2013 er tekið fram að takmarkaðar 

upplýsingar séu til um náttúrufar friðlýstra svæða og að mikilvægt sé að bæta úr 

þekkingarskorti í tengslum við undirbúning náttúruverndaráætlunar fyrir árin 2014–2018. Í 

náttúruverndarlögum nr. 44/1999 er kveðið á um að náttúruverndaráætlun skuli m.a. taka 

til nýtingar mannsins á náttúrunni og ósnortinna víðerna. Við gerð áætlunarinnar á að 

leggja áherslu á að bæta framkvæmd og eftirlit með þegar friðlýstum svæðum og 

friðlýsingu á miðhálendi Íslands. Í þingsályktunartillögunni koma fram ábendingar um 

ákveðin svæði sem mikilvægt er að huga að og er Torfajökulssvæðið þar á meðal en það 

tilheyrir Friðlandi að Fjallabaki (Tillaga til þingsályktunar um náttúruverndaráætlun 2009–

2013).  

Umhverfisstofnun ber ábyrgð á rekstri náttúruverndarsvæða auk þess sem landverðir á 

hennar vegum sjá um eftirlit og fræðslu á friðlýstum svæðum (Umhverfisstofnun, 2009). 

Markmið stofnunarinnar með friðun svæða er í takt við sjálfbærni, eða að tryggja rétt 

núverandi og komandi kynslóða, til að njóta ósnortinnar náttúru (Umhverfisstofnun, 2011). 

Þannig fara reglur um friðlýst svæði eftir markmiðum friðlýsingar, eðli hvers svæðis og 

samkomulagi við hagsmunaaðila. Um 100 svæði hafa nú verið friðlýst á Íslandi samkvæmt 

lögum um náttúruvernd nr. 44/1999. Þessi svæði eru friðlýst sem þjóðgarðar, friðlönd, 

náttúruvætti og fólkvangar (Umhverfisstofnun, 2011). Flokkun náttúruverndarsvæða 

samkvæmt skilgreiningu Umhverfisstofnunar (2006) má sjá í töflu 1.  

Tafla 1. Flokkun Umhverfisstofnunar á náttúruverndarsvæðum. 

Þjóðgarðar Þjóðgarðar eru svæði sem eru það sérstæð um landslag, lífríki og sögu, að 

ástæða þykir að varðveita þau. 

Friðlönd Friðlönd eru landsvæði sem talið er mikilvægt að varðveita vegna 

landslags, gróðurfars eða dýralífs. Markmið og reglur um friðlýsingar eru 

mismunandi eftir því svæði sem um ræðir en friðlönd eru í flestum 

tilvikum á landi í einkaeigu eða á afréttum. Reglur um þau eru því 

samkomulagsatriði milli rétthafa lands og Umhverfisstofnunar. 

Náttúruvætti Náttúruvætti eru sérstæðar náttúrumyndanir sem ástæða hefur þótt til að 

friða til að koma í veg fyrir jarðrask. 

Fólkvangur Fólkvangar eru varðveittir til að tryggja almenningi aðgang að svæðum til 

útivistar. Þeir eru stofnaðir að frumkvæði sveitarfélaga sem hafa einnig 

umsjón með stjórn þeirra. 

 

Umhverfisstofnun er forsvarsaðili Friðlands að Fjallabaki og engin starfsemi eða 

landnýting á sér þar stað nema með samþykki hennar. Í auglýsingu um friðlýsingu 

Friðlands að Fjallabaki (1979) kemur fram að friðlýsingin haggar ekki rétti bænda til 

hefðbundinna nytja. Ferðafélagi Íslands er heimilt að hafa þar skála en allar framkvæmdir, 

mannvirkjagerð, efnistaka og annað jarðrask er háð samþykki Umhverfisstofnunar. 

http://eldri.ust.is/Natturuvernd/Thjodgardar/
http://eldri.ust.is/Frodleikur/Fridlystsvaedi/Fridlond/
http://eldri.ust.is/Frodleikur/Fridlystsvaedi/folkvangar/
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Ferðamönnum og öðrum gestum ber að hlíta sérstökum umgengnisreglum um friðlandið 

sem tóku gildi við friðun þess. Þar er tekið fram að bannað sé að vinna hvers kyns 

náttúruspjöll og aka utan vega. Fylgja á merktum stígum og aðeins má tjalda á merktum 

tjaldsvæðum eða meðfram viðurkenndum gönguleiðum, auk þess sem öllum er skylt að 

ganga snyrtilega um. Svokölluð friðlandsnefnd skal vera til ráðuneytis um stjórn 

friðlandsins. Landmannahreppur, Holtahreppur, Rangárvallahreppur, Ferðafélag Íslands og 

Náttúruvernd ríkisins skulu hver skipa einn fulltrúa til að sitja í nefndinni (Auglýsing um 

friðlýsingu Friðlands að fjallabaki, 1979). Í dag hafa ofangreindir hreppar sameinast í 

sveitarfélagið Rangárþing ytra og það sem áður nefndist Náttúruvernd ríkisins nefnist nú 

Umhverfisstofnun (Ólafur Örn Haraldsson, 2010).  

2.1.2 Náttúrufar 

Jarðfræði friðlandsins einkennist af sérstökum jarðmyndunum en berggrunnur þess 

myndaðist fyrir um 8–10 milljónum ára. Fyrir u.þ.b. tveimur milljónum ára hófst eldvirkni 

að nýju á svæðinu þegar heit basísk kvika byrjaði að þrengja sér suður. Með þessu hefur 

hún brætt upp jarðskorpuna og blandast henni í ýmsum hlutföllum um aldirnar. Þessi 

tegund kviku verður að svokölluðu blandbergi sem má finna t.d. í Laugahrauni, 

Námshrauni, Dómadalshrauni og Hrafntinnuhrauni. Móbergsfjöllin Löðmundur og 

Mógilshöfðar og líparítfjöllin Bláhnúkur, Brennisteinsalda og Kirkjufell urðu til þegar 

eldvirkni varð á svæðinu á síðasta kuldaskeiði ísaldar. Síðasta gos var norðaustur af 

Landmannalaugum á 15. öld en þá mynduðust Veiðivötn, Laugahraun, Námshraun, 

Norðurnámshraun og Ljótipollur. Stærsta líparít- og jarðhitasvæði landsins, 

Torfajökulssvæðið, er í suðurhluta friðlandsins en þar má finna fjölmargar heitar laugar og 

hveri (Umhverfisstofnun, 2009).  

Veðurfar Friðlands að Fjallabaki einkennist af staðsetningu þess á hálendinu. Meðalárshiti 

er í kringum 0–1 °C. Heitast er jafnan í júlímánuði með meðalhita um 7–8 °C. Meðalhiti í 

janúar og febrúar er aftur á móti um -6°C. Nokkrar sveiflur eru í veðurfari og er meðalhiti 

breytilegur milli ára. Meiri úrkoma er í suðausturhorni friðlandsins. Ársúrkoma þar er 

2000–3000 mm en aðeins um 1000 mm nyrst í friðlandinu. Friðlandið er gróðurlítið, 

jarðvegur er grófur og laus í sér og sandfok mikið. Gróðursvæði eru stærst og grösugust í 

grennd við ár og vötn. Á þurrum melum og hraunum er grasvíðir áberandi en klófífa á 

votlendi. Í Landmannalaugum minnir gróður á hálfgerðan láglendisgróður þar sem 

mýrastör er áberandi, ásamt engjarósum (Umhverfisstofnun, 2009).  

2.1.3 Samgöngur 

Þvert í gegnum Friðland að Fjallabaki liggur hin forna Landmannaleið, eða Fjallabaksvegur 

nyrðri, en hann liggur frá Sprengisandsleið við Hrauneyjar um Tungnárhraun og 

Frostastaðaháls í átt að Landmannalaugum, síðan til austurs með jaðri Norðurnámshrauns. 

Þaðan liggur leiðin austur í Hólaskjól og niður í Skaftártungu (Rangárþing ytra, 2009). 

Pálmi Hannesson, höfundur árbókar Ferðafélags Íslands frá árinu 1933 (bls. 6) lýsir 

leiðinni sem fegursta fjallvegi landsins. Á Fjallabaksleið nyrðri „skiptir um útsýni æ og æ, 

og mörg þeirra eru svo fögur, svo litauðug og stílhrein, að af ber flestu því sem til er á 

landi hér“.  

Nú á dögum er hægt að aka að Fjallabaksleið nyrðri eftir þremur mismunandi leiðum. Hægt 

er að velja leið af Suðurlandsvegi við Landvegamót og aka sem leið liggur í Galtalæk en 
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litlu norðar er beygja inn á Landmannaleið. Einnig er hægt að beygja af Suðurlandsvegi við 

Skeiðavegamót í átt að Flúðum, þar er beygt inn á Þjórsárdalsveg og inn með Þjórsá þar til 

komið er að brú hjá Sandafelli sem farið er yfir. Ekið er eftir Landvegi inn að Hrauneyjum, 

þaðan haldið áfram að svokallaðri Sigölduleið og henni fylgt þar til hún mætir 

Landmannaleið við Frostastaðavatn. Þriðja leiðin er úr austri um Fjallabaksleið nyrðri úr 

Skaftártungum. Allir bílar eiga að komast áfallalaust inn í Landmannalaugar um 

Sigölduleið að sumri til þar sem öll vatnsföll eru þar brúuð en aðrar leiðir eru aðeins 

jeppafærar (Ólafur Örn Haraldsson, 2010). Friðlandið er opið ferðamönnum allan ársins 

hring en langmesta umferðin er þar á sumrin sökum þess hversu erfitt aðgengið er á 

veturna. Vegir eru yfirleitt opnaðir í byrjun júlí en síðustu ár hefur verið opnað í byrjun júní 

sökum góðs árferðis. Mesti ferðamannastraumurinn er þó yfirleitt allan júlímánuð og fram í 

ágúst að sögn Helgu Garðarsdóttur, skálavarðar Ferðafélags Íslands (munnleg heimild 6. 

júlí 2009).  

2.1.4 Ferðamennska á Fjallabakssvæðinu 

Ferðamennska á Fjallabakssvæðinu einkennist af ferðum manna að sumri til annars vegar 

og  vetrarumferð hins vegar. Vetrarferðamennskan einkennist helst af fjallajeppaferðum og 

vélsleðaakstri og nær saga slíkra ferða ekki lengra en um 30 ár aftur í tímann. Fullkomnari 

jeppar og fjarskiptatækni hefur gert ferðamönnum kleift að stunda slíkar ferðir í meira 

mæli. Sumarferðamennskan er mun víðtækari og einkennist af ferðamönnum sem koma 

þangað á eigin vegum eða í skipulögðum hópferðum. Ferðamáti skiptist í að fólk komi 

gangandi, með hópferðabílum, á hestum, á reiðhjóli, á vélhjóli eða á einkabíl. Gist er ýmist 

í skálum eða á tjaldsvæðum á sumrin auk þess sem dagsgestir sem gista annars staðar 

heimsækja svæðið. Það er helst náttúruskoðun sem dregur fólk að svæðinu og mikið er um 

að fólk fari í göngur eða hestaferðir um svæðið. Eitthvað er um menningarminjar á 

svæðinu og kemur fólk í þeim tilgangi að virða þær fyrir sér. Á Fjallabakssvæðinu eru 

áningastaðir í gangnamannahúsum, veiðihúsum, sæluhúsum, einkaskálum og í 

slysavarnaskýlum. Þau eru staðsett við Bjallavað, í Landmannahelli, í Landmannalaugum, í 

Hrafntinnuskeri, í Vesturdölum, á Króki, við Álftavatn, í Hvanngili, í Efri-botni 

(Emstrum), í Hattafellsgili, við Markarfljótsbrú, í Jökuldölum, í Eldgjá, á 

Lambaskarðshólum, við Álftavötn, á Svartafellstanga og í Ófærudal (Skipulag ríkisins, 

1994).  

2.2 Ferðamennska í Landmannalaugum 

Upphaf ferða inn í Landmannalaugar má rekja til 1850 þegar bændur í sveitunum í kring, 

svokallaðir Fjallamenn, fóru að stunda þar smalamennsku. Árið 1905 reistu þeir lítinn skála 

á svæðinu en hann var endurbættur árið 1927 og tók þá aðeins um átta manns í gistingu. 

Fjallamenn höfðu meginbækistöð sína í Landmannahelli og gistu mest í tjöldum í 

Landmannalaugum. Saga ferðamennsku í Landmannalaugum, þ.e.a.s ferðir sem ekki voru 

farnar í rannsóknar- eða atvinnuskyni, er aðeins um hundrað ára gömul (Ólafur Örn 

Haraldsson, 2010). Heimildir um aðsókn félagsmanna Ferðafélags Íslands í Landmanna-

laugar má rekja allt til ársins 1933 en áðurnefnd árbók Ferðafélags Íslands fjallar ítarlega 

um svæðið. Aðsókn jókst jafnt og þétt og leiddi til þess að Ferðafélag Íslands reisti þar 

skála árið 1951 í námunda við skála Fjallamanna. Skálinn var stækkaður og endurbættur 

árið 1969 og stendur þar í nær óbreyttri mynd í dag. Áin Jökulgilskvísl hefur alla tíð nagað 
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og sótt að gróðurlendinu í Landmannalaugum en það var í fyrsta sinn árið 1951, með 

tilkomu og framtaki Ferðafélags Íslands, sem farið var að reisa varnargarða til að halda 

ánni frá og vernda svæðið fyrir ágangi hennar. Enn þann dag í dag er það Ferðafélag 

Íslands sem sér um rekstur skálasvæðisins á staðnum og hefur verið sá aðili sem hefur 

byggt staðinn upp með tilliti til ferðamanna (Ólafur Örn Haraldsson, 2010).  

Það sem gerir Landmannalaugar eftirsóttar er fyrst og fremst sérstæð og stórbrotin náttúra, 

eins og lýst er á ljóðrænan hátt í árbókum Ferðafélags Íslands frá árunum 1933 og 2010.   

„Landmannalaugar geyma fagra og dýrmæta náttúru. Þar eru öll 

glæsilegustu sérkenni friðlandsins, litadýrð, hrikaleg gil, brattar 

líparítskriður, hamrabelti, útsýnisfjöll, sjóðandi hverir, heitar laugar, kalt og 

tært lindarvatn, samfellt gróðurlendi, ljósar áreyrar og fjölbreytt vatnafar“ 

(Ólafur Örn Haraldsson, 2010, bls. 103).  

„Framundan er nú kolsvört hraunbrún undir litverpum líparítfjöllum. Þar sérðu Bláhnjúk 

austar og Brennisteinsöldu vestar, bleika, rauða og græna. Hvílíkt gengdarlaust óhóf lita― 

(Pálmi Hannesson, 1933, bls. 29).  

„Nokkru vestar ber Brennisteinsöldu. Aðra eins liti hefir þú ekki séð í neinu 

fjalli... því að slíkt mun ekki til. Undir öldunni sérðu reyki rísa. Þar eru 

hverir stórir... Leiðin er ógreið yfir hraunið: úfið steinhaf með háreistum 

öldum og djúpum dölum, stirðnað, kolsvart og kyrrt“ (Pálmi Hannesson, 

1933, bls. 31) 

Önnur ástæða fyrir vinsældum Landmannalauga er náttúrulega heit laug sem hægt er að 

baða sig í. Pálmi Hannesson (1933:30) lýsir lauginni svo í árbók sinni: „Heita vatnið kemur 

hér upp úr eyrinni um fjöldamörg augu, sumt undan hrauninu, og verður af þessu lækur, 

sem liðast fram og vestur um fitina, vatnslítill en víða djúpur.“  

Finna má gönguleiðir við allra hæfi innan friðlandsins, eins og sjá má á mynd 4. 

Laugavegurinn er gönguleið sem liggur úr Landmannalaugum í Þórsmörk og nýtur mikilla 

vinsælda en hana fara 6–8000 manns á hverju sumri (Ferðafélag Íslands, 2011). Leiðin er 

kortlögð og stikuð að mestu. Ferðafélag Íslands hefur byggt upp aðstöðu fyrir ferðamenn á 

leiðinni, svo sem skála, tjaldstæði og snyrtiaðstöðu í Hrafntinnuskeri, við Álftavatn, í 

Hvanngili og í Emstrum. Laugavegurinn er rösklega 50 km langur og tekur um fjóra daga 

að ganga hann (Ferðafélag Íslands, 2011). Aðrar vinsælar gönguleiðir liggja t.d. upp á 

Bláhnúk eða Brennisteinsöldu, inn Brandsgil og um Norðurnámshraun að Ljótapolli svo 

eitthvað sé nefnt. Nýlega var vígð ný tveggja daga gönguleið frá Rjúpnavöllum (við 

Heklu), í Áfangagil og þaðan inn í Landmannalaugar. Þeir sem stóðu fyrir stikun hennar 

kalla sig Hellismenn og reka gisti- og tjaldaðstöðuna í Landmannahelli (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, munnleg heimild 29. júní 2009).  
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Mynd 4. Friðland að Fjallabaki. Friðlandsmörk og gönguleiðir.  

Heimild: Umhverfisstofnun 2009. 
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Í Landmannalaugum er boðið upp á gistingu í skála og á tjaldstæði á vegum Ferðafélags 

Íslands. Á mynd 5. má sjá tölur um gistinætur þar frá árinu 1976 (Ferðafélag Íslands,2010).  

 

Skálaverðir á vegum Ferðafélags Íslands sinna eftirliti og umsjón með skálunum en eftirlit 

með friðlandinu er í höndum landvarða á vegum Umhverfisstofnunar. Auk þess veita bæði 

landvörður og skálverðir ferðamönnum upplýsingar og fræðslu um svæðið og eru þeim til 

aðstoðar (Helga Garðarsdóttir, munnleg heimild 6. júlí 2009).  

Ýmsar ferðaskrifstofur og ferðaþjónustuaðilar bjóða upp á ferðir inn í Landmannalaugar. 

Það eru skipulagðar ferðir af ýmsu tagi sem og fastar áætlunarferðir (Helga Garðarsdóttir, 

munnleg heimild 6. júlí 2009). Yfir sumartímann, nánar tiltekið frá 15. júní til 11. 

september eru daglegar áætlunarferðir frá Reykjavík í Landmannalaugar. Ekið er frá 

Reykjavík og Skaftafelli daglega, um Fjallabaksleið nyrðri með viðkomu í Eldgjá og þrjá 

daga vikunnar er ekin Sprengisandsleið í Landmannalaugar frá Mývatni (Kynnisferðir, 

2011).   

2.3 Innviðir og mannvirki í Landmannalaugum 

Í skála Ferðafélags Íslands er gistirými fyrir um 75 manns í kojum og á dýnum. Skálinn er 

upphitaður og þar er gaseldavél til eldunar. Fyrir framan skálann er nýleg og stór 

salernisaðstaða sem Ferðafélag Íslands reisti árið 2001. Þar er bæði heitt og kalt vatn, sex 

sturtur og fimmtán vatnssalerni. Þar er einnig lítill vinnuskúr. Stígar tengja salernishúsið, 

skálann, pall sem stendur fyrir framan salernishúsið og pall sem reistur hefur verið við 

heitu laugina sem er í um 170 metra fjarlægð norður af skálasvæðinu. Þar er einnig 

starfsmannahús sem hýsir landverði á vegum Umhverfisstofnunar og skálaverði 

Ferðafélags Íslands, auk þess að vera móttaka og upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn. 

Móttökuaðstaðan er mjög lítil og hýsir ekki nema mest tvo ferðamenn í einu inni í anddyri 

hússins. Lítil verslun, Fjallafang, hefur verið starfrækt í tveimur gömlum rútum síðan árið 

1995, en auk verslunarinnar hafast rekstraraðilar Fjallafangs við í tveimur öðrum rútum. 

Þessum farartækjum er ekið inn í Landmannalaugar á sumrin og aftur í burtu á haustin og 

eru því ekki varanleg mannvirki. Hestagerði og tveir braggar eru einnig á svæðinu. 

Tjaldstæði er fyrir framan skálasvæðið og handan þess eru bílastæði. Annað bílastæði er 

við síðasta vatnsfallið á leiðinni inn í Landmannalaugar sem er ekki fólksbílafært. Hægt er 

að komast yfir á tjald- og skálasvæði á göngubrú sem reist hefur verið yfir vatnsfallið.  

Þessi helstu mannvirki má sjá á mynd 6. 

Mynd 5. Gistináttatölur í skála og á tjaldsvæði í Landmannalaugum. 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2003 og Ferðafélag Íslands, 2010. 
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Mynd 6. Mannvirki og innviðir í Landmannalaugum. Úr myndasafni höfundar. 

Á loftmyndinni hér að neðan má sjá innviði og mannvirki í Landmannalaugum og legu 

þeirra til glöggvunar á staðháttum (mynd 7). Bláa örin sýnir varnargarðinn, appelsínugulur 

hringur er í kringum heitu laugina og pallinn fyrir framan hana. Rauður hringur er í 

kringum skálann, salernishúsið, vinnuskúr og pallinn fyrir framan salernishúsið. Blái 

hringurinn er í kringum hestagerði og bragga, auk veitingasölunnar í Fjallafangsrútunum. 

Auk mannvirkja má sjá Laugahraun vinstra megin á myndinni, tjaldsvæði og bílastæði auk 

mismunandi göngustíga og gönguleiða.  

 

Mynd 7. Loftmynd af Landmannalaugum. Heimild: Samsýn, 2011. 



13 

3 Þolmörk ferðamennsku 

Ferðamennska hefur verið skilgreind sem athöfn sem felur í sér að ferðast til áfangastaðar 

og um hann með það að markmiði að „neyta― þess sem hann býður upp á (Inskeep, 1991; 

Pearce, 1989). Þetta á við um náttúrulegt, félagslegt og manngert umhverfi staðarins og 

þeirra auðlinda sem hann hefur upp á að bjóða (Jafari, 1982). Ferðaþjónusta er almennt 

viðurkennd sem ein af grunnstoðum hagkerfis flestra þjóða og mikilvægur þáttur hvað 

varðar atvinnu- og gjaldeyrissköpun. Hún styrkir hagkerfið og stuðlar að meiri velmegun 

heimamanna. Mikilvægt er þó að gera sér grein fyrir því hvaða jákvæðu og neikvæðu áhrif 

og afleiðingar fylgja ferðaþjónustunni. Skoða þarf áhrif hennar á menningu, náttúru og 

umhverfi staðarins í samhengi við efnahagsleg áhrif. Mikilvægt er að ítarleg þekking og 

skilningur sé á öllum þáttum ferðaþjónustunnar, til þess að ýta undir jákvæð áhrif og draga 

úr ágangi á umhverfi og náttúru (Formica & Uysal, 2002). Stjórnvöld velflestra ríkja hafa í 

síauknum mæli viðurkennt mikilvægi þess að fjallað sé um ferðamennsku á fræðilegan hátt 

og að margvíslegir þættir hennar séu rannsakaðir. Það er talið ein af forsendum þess að 

ferðamannastaður geti vaxið á skynsamlegan og sjálfbæran hátt til framtíðar (Lew o.fl. 

2003).  

Samkvæmt lögum nr. 117/1994 fer Ferðamálastofa með framkvæmd ferðamála hér á landi. 

Ferðamálastofu ber að sjá um rannsóknir og gagnaöflun og stuðla að uppbyggingu, 

skipulagi og umhverfismálum á ferðamannastöðum. Þann 3. maí 2005 samþykkti Alþingi 

þingsályktun um ferðamálaáætlun fyrir árin 2006–2015 þar sem mótaður er grunnur að 

stefnumótun stjórnvalda, hvað varðar markmið, leiðir og áherslur í þróun ferðamála hér á 

landi (Ferðamálastofa, 2006b). Ferðamálaáætlun snýst meðal annars um landnýtingu 

ferðamennsku á hálendi Íslands. Svokallaðar þolmarkarannsóknir hafa verið unnar til að 

afla þekkingar við gerð hennar en megin markmiðið er „að hálendið nýtist sem best til sem 

fjölbreytilegastrar útivistar og ferðamennsku án þess að gengið sé á auðlindina“ (Anna 

Dóra Sæþórsdóttir, 2009, bls. v). Þessar rannsóknir hafa verið unnar á vegum Háskóla 

Íslands og Háskólans á Akureyri. Unnar hafa verið rannsóknir í Skaftafelli (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir o.fl., 2001), í Landmannalaugum (Bergþóra Aradóttir (ritstj.) o.fl., 2003), í 

Lónsöræfum (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2003b), í Jökulsárgljúfrum (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir & Svanhildur Þorsteinsdóttir, 2002), í Lakagígum (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 

Rannveig Ólafsdóttir & Rögnvaldur Ólafsson (2007) og á Kili (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 

2009).  

Það sem mat á þolmörkum ferðamennsku snýst um er að meta stöðu skipulags- og ferða-

mála á þeim stöðum sem um ræðir og draga fram þá þætti sem hægt er að hafa áhrif á til að 

koma í veg fyrir að þolmörkum þeirra sé náð (O´Reilly, 1986). Rannsóknir gegna 

mikilvægu hlutverki í þessu ferli því með þeim er þekkingar aflað sem skipuleggjendur 

geta byggt á við mat á því hversu miklar breytingar eru viðunandi á ferðamannastöðum sem 

um ræðir (McCool & Lime, 2001). Þolmarkarannsóknirnar hér á landi hafa miðað að því 

að rannsaka fjölda ferðamanna, þolmörk umhverfisins, þolmörk ferðamanna, viðhorf 

ferðaþjónustunnar og stefnu opinberra aðila á þeim svæðum sem tekin hafa verið fyrir 

(Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2009). Fjöldi ferðamanna á svæðunum hefur til að mynda verið 
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mældur með umferðarteljurum (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl. 2007). Viðhorf ferða-

þjónustunnar og stefna opinberra aðila hefur verið metið út frá opinberum gögnum auk 

viðtala við ferðaþjónustu- sem og opinbera aðila. Þolmörk ferðamanna hafa verið mæld til 

að greina upplifun ferðamanna og meta hvað hefur mest áhrif á hana. Það hefur verið gert 

með því að dreifa spurningalistum til ferðamanna, með því að taka við þá viðtöl og safna 

saman dagbókum sem þeir voru beðnir um að halda í tengslum við dvöl þeirra á þeim 

stöðum sem rannsakaðir hafa verið (Anna Dóra Sæþórsdóttir, o.fl. 2007). Í þeim 

rannsóknum sem unnar voru fyrir ritgerð þessa var einkum miðað að því að rannsaka 

þolmörk ferðamanna, viðhorf rekstraraðila og stefnu opinberra aðila til málefna 

Landmannalauga.  

Þolmörk umhverfisins er grundvallarhugtak í umhverfis- og auðlindastjórnun og hefur 

verið skilgreint sem sú hámarksnýting sem umhverfið þolir. Þolmörk svæða fara eftir því 

hvernig umgengni um þau er háttað. Þolmörk umhverfisins getur þannig lækkað ef 

ótakmarkað og eftirlitslaust aðgengi að því er leyft því að það getur leitt til ofnotkunar. Á 

móti kemur að hægt er að hækka þolmörk umhverfissins ef því er stjórnað á ábyrgan hátt. 

Þolmarkahugtakið hefur lengi verið notað sem stjórntæki í skipulagi ferðamennsku og 

útivistar (Stankey, McCool & Stokes, 1990). Martin & Uysal (1990:329) skilgreina 

þolmörk ferðamannastaða á þann veg að þau séu: „sá fjöldi gesta sem svæði getur tekið á 

móti áður en neikvæðra áhrifa fer að gæta, hvort heldur sem er á náttúrulegt umhverfi, 

upplifun ferðamanna eða viðhorf heimamanna“. Fyrstu heimildir um notkun hugtaksins 

þolmörk í ferðamennsku eru frá árinu 1936 þegar líffræðingurinn Lowell Sumner notaði 

það til að styðja kenningar sínar um að náttúruverndarsvæði hefðu ákveðin þolmörk 

gagnvart fjölda ferðamanna og að takmarka þyrfti aðgang að þeim til að vernda náttúruna 

(birt í Stankey, 1982a). Þegar þolmörk umhverfisins eru metin þarf að leggja áherslu annars 

vegar á náttúrulegt og hins vegar manngert umhverfi. Þolmörk náttúrulegs umhverfis taka 

t.d. til þeirra áhrifa sem traðk göngufólks hefur á jarðveg eða truflun ferðamanna á vistkerfi 

svæðisins sem rannsakað er. Þolmörk manngerðs umhverfis eiga t.d. við innviði, þ.e.a.s. 

hvort nægt framboð er af gistirými, hvort salerni anna eftirspurn og hvort vegir og stígar 

anna þeirri umferð sem um þá fer (Concalves & Aguas, 1997). 

Wagar (1964) skilgreindi fyrstur manna hugtakið þolmörk afþreyingar (e. recreational 

carrying capacity), sem þann fjölda sem getur stundað afþreyingu á ákveðnu svæði án þess 

að skerða gæði þess. Wagar lítur þannig til þeirrar upplifunar sem útivistariðkendur sækjast 

eftir. Út frá þessu spratt hugtakið þolmörk ferðamennsku (e. tourism carrying capacity) 

(Hendee o.fl., 1990). Þannig er ekki einblínt á þolmörk umhverfisins heldur er farið að 

skoða félagsleg þolmörk ferðamanna og heimamanna (Butler, 1997). McIntyre (1993) 

skilgreinir þolmörk ferðamennsku, „sem hámarksnotkun á stað án þess að hún hafi 

neikvæð áhrif á auðlindina, ánægja gesta minnki eða samfélag, hagkerfi og menning beri 

skaða af“ (McIntyre, 1993:23). Í þolmörkum ferðamanna þarf að meta hvort umfang og 

fjöldi ferðamanna truflar upplifun annarra (Martin & Uysal, 1990, Butler, 1997). Þannig 

þarf að meta upplifun ferðamenna og skynjun þeirra á umhverfinu sem þeir ferðast um 

(Lime & Stankey, 1971, Shelby & Heberlein 1984, Kuss o.fl. 1990). Hægt er að meta 

upplifun gesta með því að mæla hversu ánægðir þeir eru. Ef ánægja þeirra skerðist er 

líklegt að þeir breyti ferðavenjum sínum og fari heldur á aðra staði sem mæta þörfum þeirra 

betur. Ef það gerist er hægt að segja að þolmörkum þeirra hafi verið náð (Hendee o.fl. 

1990).  
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Butler (1980) fjallar um þolmörk og þróun ferðamannastaða í líkani (mynd 8) sem sýnir 

líftíma þeirra í fjórum áföngum. Áfangarnir eru uppgötvun, vöxtur og stöðnun. Á þriðja 

stigi er staðurinn búinn að ná þolmörkum sínum. Ef ekki er brugðist rétt við stefnir í 

hnignun og ferðamenn fara að leita á önnur mið. Hægt er að grípa inn í þetta ferli með 

endurnýjun, t.d. með nýjum markaðsáherslum, sókn í aðra tegund ferðamanna, endurbótum 

á innviðum og aukinni þjónustu eða með því að takmarka fjölda ferðamanna, t.d. með 

takmörkunum á gistirýmum, gjaldtöku eða  kvótatakmörkunum.  Eins og Butler (1980) 

bendir á getur aðdráttarafl ferðamannastaðar glatast endanlega ef þolmörkum hans er náð. 

 

 

Margir hafa gagnrýnt hugtakið þolmörk ferðamennsku fyrir að vera of huglægt og 

einstaklingsbundið (McCool & Lime, 2001). Þannig geta viðhorf manna til þolmarka verið 

ólík og menn haft ólíkar skoðanir á því hvernig best sé að koma í veg fyrir að þolmörkum 

ferðamannastaða sé náð. Ein leið til að mæta auknum fjölda ferðamanna og draga úr 

neikvæðum áhrifum er að byggja upp frekari innviði. Þessi sjónarmið hafa verið gagnrýnd 

fyrir að vera of mannhverf þar sem aðeins er horft til hagsmuna heimamanna eða ferða-

manna en ekki hagsmuna náttúrunnar og að ásýnd ferðamannastaða verði sífellt mann-

gerðari. Gagnrýnendur vilja því að þolmörkin verði skilgreind til að stuðla að verndun 

náttúrunnar, náttúrunnar vegna, og fyrir þá ferðamenn sem vilja upplifa hana í sem 

upprunalegastri mynd (Butler, 1997). Mjög mikilvægt er því að móta stefnu um það hvers 

konar ferðamennska hentar hverju svæði en með skipulagi og stefnumótun er að einhverju 

leyti hægt að stjórna hversu mikil áhrif ferðamennska hefur (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 

2003a).  

3.1 Aðferðir í þolmarkarannsóknum 

Hugmyndarammi eða líkön sem notuð hafa verið í þolmarkarannsóknum eru meðal annars 

Afþreyingarrófið (e. Recreation Opportunity Spectrum) og „Mörk ásættanlegra breytinga― 

eða LAC (Limits of acceptable change). 

Mynd 8. Þróun ferðamannastaða. 

Heimild: Butler, 1980 (endurgerð höfundar). 
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3.1.1 Afþreyingarrófið 

Samkvæmt Clark & Stankey (1979) leiddi aukin eftirspurn eftir ferðamennsku, útivist og 

afþreyingu upp úr sjöunda áratugnum til þess að stjórnendur og fræðimenn fóru að þróa 

aðferðir til að flokka landssvæði eftir þeim afþreyingamöguleikum sem þóttu henta 

svæðunum best. Þannig þróaðist svokallað Afþreyingarróf en það hefur verið notað til 

slíkrar flokkunar af fræðimönnum, svo sem Clark & Stankey (1979); Driver o.fl. (1978); 

Stankey o.fl. (1982b); Wallsten, 1985 og Kaltenborn (1999). Samkvæmt Wallsten (1985) 

er alls ekki mælst til þess að öllum ferðamönnum sé gert til hæfis í stjórnun ferðamanna-

staða. Þvert á móti er hvatt til þess að stjórnendur reyni að uppfylla óskir ferðamanna í sátt 

við umhverfið og með þeim hætti sem viðkomandi svæði ræður við. Þannig eru þolmörk 

hvers svæðis metin og ferðamennska þar skipulögð út frá viðmiðunum sem þeim eru sett 

(Wallsten 1988). Mikilvægt er að skipulag landnýtingar til ferðamennsku og útivistar í 

stærra samhengi hafi upp á að bjóða sem fjölbreyttasta flokka til að höfða til sem flestra. 

Einnig er mikilvægt að gætt sé að sérstöðu landssvæða og að geta boðið upp á flokka sem 

fá önnur svæði hafa upp á að bjóða (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003b).  

Í Afþreyingarrófinu eru svæði flokkuð á kerfisbundinn hátt og í samhengi við önnur svæði 

eftir afþreyingarmöguleikum. Gert er ráð fyrir mismikilli uppbyggingu eftir því hvers konar 

ferðamennska hentar náttúrulegu umhverfi hvers staðar og eftir því hvaða upplifun 

ferðamenn sækjast eftir á hverjum stað (Stankey, 1982b, Wallsten, 1988). Leitast er við að 

viðhalda fjölbreytileika á svæðum sem ferðamenn hafa úr að velja og umhverfið flokkað 

eftir því hversu náttúrulegt eða manngert það er (Wallsten, 1988). Flokkun svæða í 

Afþreyingarrófinu fer eftir því hversu mikið þau höfða til þeirra ferðamanna sem þangað 

sækja og eftir því hvers konar upplifun ferðamenn sækjast eftir en þolmörk ferðamanna 

ráða því hvert þeir leita afþreyingar. Flokkunin nær yfir útivistarsvæði innan borga og 

þéttbýlis, landbúnaðarsvæði, aðgengileg náttúrusvæði, að mestu ósnortin svæði þar sem 

vélvædd umferð er leyfð annars vegar og ekki leyfð hins vegar og að síðustu víðernissvæði. 

Í töflu 2 má sjá nánari flokkun á landssvæðum og afþreyingarmöguleikum samkvæmt 

afþreyingarrófinu. 

Tafla 2. Róf afþreyingarmöguleika. Heimild: Wallsten (1988). 

Útivistar-

svæði í 

þéttbýli.  

Svæði sem 

einkennast af 

landbúnaðar-

landslagi. 

Aðgengileg 

náttúrusvæði. 

Að mestu 

ósnortin 

svæði. 

Vélvædd 

umferð 

leyfð. 

Að mestu 

ósnortin 

svæði. 

Vélvædd 

umferð ekki 

leyfð. 

Víðerni. 

 

Þolmarkarannsóknir, sem unnar hafa verið hér á landi, hafa flestar miðað að því að 

skilgreina svæði á hálendi Íslands eða innan flokka sem tengjast náttúrusvæðum. Þolmörk 

ferðamennsku eru viðkvæmust á víðernissvæðum. Til að útskýra betur hvað átt er við með 

víðerni hefur það verið skilgreint sem svæði þar sem hægt er að njóta einveru við 

frumstæðar og óheftar aðstæður í náttúrulegu umhverfi án sýnilegra manngerðra áhrifa 

(Víðernislöggjöf Bandaríkjanna, 1964). Árið 1998 var starfshópi á vegum Umhverfis-

ráðuneytisins falið að skilgreina hugtakið ósnortið víðerni og setja fram markmið um 

varðveislu slíkra svæða hér á landi. Í niðurstöðum starfshópsins kemur fram að markmiðið 
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er að taka frá samfelld ósnortin svæði fyrir komandi kynslóðir þannig að hægt sé að njóta 

náttúrunnar og einveru án truflunar af mannvirkjum eða umferð vélknúinna farartækja. 

Þetta er gert til að viðhalda samfelldum og ósnortnum svæðum til útivistar, rannsókna og 

fræðslu og til að tryggja og treysta ímynd Íslands sem óspillts lands með óspillta náttúru 

(Umhverfisráðuneytið, 1998). Helsta vandamál ferðamennsku á víðernissvæðum er að 

upplifun ferðamanna skerðist þegar fjöldi annarra ferðamanna fer yfir ásættanleg mörk 

(Hendee, Stankey & Lucas, 1990). Til að stuðla að ábyrgri notkun víðernissvæða hefur 

aðgengi að slíkum svæðum verið stýrt. Jafnan hefur verið talið að víðernisstjórnun ætti að 

stuðla að því að hafa stjórn á fólki sem fer um svæðin, frekar en að stuðla að því að breyta 

náttúrunni til að þjóna ferðamanninum (Hendee, Stankey & Lucas, 1990; Kaltenborn, 

1999).   

3.1.2 Mörk ásættanlegra breytinga - LAC 

Mat á „mörkum ásættanlegra breytinga (e. Limits of Acceptable change), hér á eftir 

skammstafað LAC, er aðferð sem notuð hefur verið í þolmarkarannsóknum til að 

skipuleggja og samræma nýtingu lands til náttúruverndar og útivistar (Hendee, Stankey & 

Lucas, 1990; Ahn o.fl. 2002). Samkvæmt LAC þarf að leggja mat á hvað eru ásættanlegar 

og hvað eru óásættanlegar breytingar á því umhverfi þar sem ferðamennska er stunduð til 

að ákvarða þolmörk ferðamennsku þar. Frissell (1963) fjallaði fyrstur manna um mörk 

ásættanlegra breytinga á náttúrusvæðum. Hann komst að þeirri niðurstöðu að ef leyfa ætti 

útivist og/eða ferðamennsku á náttúrusvæðum yrðu menn að sætta sig við þá staðreynd að 

slíkum athöfnum fylgi aukið álag á náttúrulegt umhverfi. Hann taldi því mikilvægt að 

viðurkenna slíkt álag en á sama tíma að setja fram skýr markmið um hversu mikið álag sé 

ásættanlegt. Jafnframt taldi hann mikilvægt að þegar svæði ná ásættanlegum mörkum eigi 

að grípa í þróunina með viðeigandi ráðstöfunum. Aðferðafræði LAC, var þróuð af „The 

U.S. Forest Service― árið 1985. Markmiðið með því var að innleiða ferli til að meðhöndla 

málefni er tengjast þolmörkum ferðamennsku á víðernis- og náttúrusvæðum. Síðan LAC 

leit dagsins ljós hefur það haft mikil áhrif á stjórnun náttúrusvæða í Bandaríkjunum og 

víðar (Cole, Stankey, 1997). LAC hefur verið notað sem tæki til að ákvarða þolmörk staða, 

halda þróun svæða innan ásættanlegra marka og að viðhalda sem best náttúrulegum 

eiginleikum þeirra (Stankey, Cole, Lucas, Petersen & Frissell, 1985). Rekja má þróun LAC 

í Bandaríkjunum til reglugerða frá árunum 1978 og 1979 sem kröfðust þess að þolmörk 

allra þjóðgarða og víðernissvæða í Bandaríkjunum yrðu skilgreind. Þetta var gert í kjölfar 

síaukinna vinsælda náttúrusvæða fyrir ferðamennsku (Cole & Stankey, 1997). 

Aðferðafræði LAC þróaðist sem sagt út frá viðurkenningu hins opinbera á mikilvægi þess 

að meta þolmörk ferðamennsku og þörf fyrir ábyrga stjórnun náttúrusvæða (Stankey, 

McCool & Stokes, 1990).  

LAC-ferlið byggist á stefnumörkun hins opinbera um þau svæði sem fjallað er um. Þar má 

nefna sem dæmi stefnumörkun um skipulag og/eða friðlýsingu svæða ef um slíkt er að 

ræða. Leitast ætti við að viðhalda þeim takmörkunum sem slík stefnumörkun felur í sér. 

Aðal áherslan í aðferðafræði LAC er að samræma sjónarmið hagsmunaaðila gagnvart 

nýtingu svæða. Þetta er gert með því að kanna sjónarmið hagsmunaaðila og hafa þau til 

hliðsjónar þegar ákveðið er hvers konar ferðamennska er æskileg á svæðinu sem skipulagt 

er (Ahn o.fl., 2002). Í flestum tilvikum hafa hagsmunaaðilar ólíkar skoðanir á því hvaða 

aðstaða og uppbygging sé æskileg og ljóst er að ekki er hægt að gera öllum til hæfis 

(Buhalis, 2000). Mikilvægt er að greina hverskonar ferðamennska hentar hverju svæði best 
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og hvers konar ferðamenn eru líklegastir til að vilja sækja það heim (Mohsin, 2005). 

Greining á ferðamönnum gerir einnig markaðsaðgerðir skilvirkari þar sem tíma og 

fjármunum er þá ekki eytt í að reyna að fá ferðamenn á staðinn, sem kunna ekki að meta 

ágæti hans (Buhalis, 2000). Í töflu 3 má sjá LAC-líkan Stankey, Cole, Lucas, Petersen og 

Frissell frá árinu 1985. 

Tafla 3. Níu þrep LAC-módelsins (Stankey o.fl. 1985. þýtt og útfært af höfundi). 

1. þrep Skilgreining á stefnumörkun hins opinbera um svæðið. 

2. þrep Skilgreining og útlistun á mögulegum landnýtingarflokkum. 

3. þrep Mat á félags- og umhverfisþáttum svæðisins. 

4. þrep Skráning á félags- og umhverfisþáttum svæðisins. 

5. þrep Skilgreining á stöðlum fyrir félags- og umhverfisþætti. 

6. þrep Skilgreining á mismunandi landnýtingarflokkum. 

7. þrep Skilgreining á aðgerðum í tengslum við mismunandi landnýtingarflokka. 

8. þrep Mat og val á landnýtingarflokk. 

9. þrep Aðgerðir til að koma svæðinu í ásættanlegan landnýtingarflokk. 

 

LAC byggir á fjórum meginþáttum sem skiptast svo í níu undirþætti en þeir snúast um: 

 

1. Að skilgreina ásættanlegt ástand svæðisins. 

 Reglugerðir hins opinbera, stefnumörkun stjórnvalda og séreinkenni svæðisins 

sem fjallað er um er metið. Þetta er gert til að hægt sé að meta svæðið í samhengi 

við svæðisbundna stefnumörkun sem og frekari stefnumörkun á landsvísu.   

 Mismunandi landnýtingarflokkar eru skilgreindir. Meta verður landnýtingar- 

flokka eftir þeim umhverfis- og félagslegu þáttum sem hentar því best.  

 Ásættanlegur landnýtingarflokkur er skilgreindur.  

 

2. Að meta muninn á núverandi ástandi og ásættanlegu ástandi.  

 Ástand svæðisins er skráð.  

 Gögnum safnað um núverandi ástand svæðisins.   

 Ólíkir landnýtingarmöguleikar metnir (sjá umfjöllun um ROS hér á undan). 

 

3. Að skilgreina nauðsynlegar aðgerðir til að ná ásættanlegu ástandi.  

 Kostir og gallar ólíkra landnýtingarflokka fyrir svæðið eru dregnir fram, einkum 

með tilliti til áhrifa á ferðamennsku og umhverfi. 

 Ólíkir kostir metnir og endanlegur landnýtingarflokkur valinn. Kosturinn sem 

valinn er verður að endurspegla stefnumörkun sem gerð hefur verið fyrir svæðið. 

Í tilviki Landmannalauga verður að miða við stefnumörkun Umhverfisstofnunar 

sem og stefnumörkun skipulagsyfirvalda um Fjallabakssvæðið.   
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4. Að afla gagna til að hægt sé að fylgjast með ástandi og árangri á stjórnun svæða  

 Aðgerðir til að koma svæðinu í þann landnýtingarflokk sem valinn hefur verið. 

Mikilvægt er að ákvörðuninni sé fylgt eftir og að árangurinn sé mældur reglulega. 

Þetta er gert til að hægt sé að segja til um hvort nauðsynlegt er t.d. að herða 

reglugerðir frekar (Stankey, Cole, Lucas, Petersen & Frissell, 1985).  

 

Samkvæmt Cole & McCool (1997) er aðferðafræði LAC ferli sem byggist á gildismati og 

samvinnu hagsmunaaðila, fræðimanna og yfirvalda. Það krefst þess að hagsmunaaðilar séu 

úrræðagóðir, sveigjanlegir og hafi góða yfirsýn yfir málefni svæðanna sem fjallað er um. 

Notkun LAC er mikilvægust og jafnframt áhrifaríkust á svæðum þar sem ólíkar áherslur 

eru og hagsmunir skarast.  

 

3.2 Þolmörk ferðamennsku í Landmannalaugum 

Í rannsóknum sem unnar hafa verið hér á landi kemur í ljós að alls ekki ætti að leitast við 

að gera öllum ferðamönnum til hæfis við skipulagningu ferðamannastaða. Fremur ætti að 

huga að sérstöðu hvers svæðis og miða að því að uppfylla óskir ferðamanna sem aðhyllast 

tiltekna tegund ferðamennsku og upplifun í sátt við umhverfi viðkomandi svæðis. 

Mikilvægt er að átta sig á því að á frumstæðustu svæðum hálendisins eru svokallaðir 

náttúrusinnar í meirihluta. Sýnt hefur verið fram á að ánægja þeirra eykst ekki með því að 

staðir séu byggðir upp og að þjónusta sé aukin, heldur þvert á móti með því að halda 

svæðunum eins náttúrulegum og kostur er (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2006). Rannsóknir 

leiða einnig í ljós að ferðamenn á hálendinu vilja almennt minni uppbyggingu og þjónustu 

en gestir á láglendi og eru sáttari við frumstæðari skilyrði. Eftir því sem staðir verða 

vinsælli má hins vegar ætla að samsetning gesta breytist og að ferðamenn geri meiri kröfur 

um ágæti innviða og þjónustu (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2006).  

Skýrsla um rannsókn á þolmörkum ferðmennsku í Landmannalaugum kom út árið 2003. 

Þetta var viðamikil rannsókn þar sem fjallað var um innviði og skipulag í Landmanna-

laugum, áhrif ferðamanna á gróður, jarðveg og göngustíga, viðhorf gesta og upplifun 

þeirra, auk þess sem fjallað var um viðhorf íbúa nærliggjandi byggða til ferðamennsku í 

Landmannalaugum. Hér verður gerð ítarlegri grein fyrir þeim þáttum sem tengjast inn-

viðum, skipulagi og upplifun ferðamanna í Landmannalaugum þar sem þessi umfjöllunar-

efni tengjast rannsóknum sem fjallað er um hér á eftir. Í innviða- og skipulagshluta 

skýrslunnar var fjallað um hvers konar innviðir og mannvirki séu æskileg á Fjallabaks-

svæðinu og í Landmannalaugum en aðdráttarafl stórs hluta Fjallabakssvæðisins byggist á 

óspilltri náttúru og víðerniseinkennum (Bergþóra Aradóttir, 2003). Rannsóknin leiddi í ljós 

að mjög ólíkar skoðanir eru uppi um hvers konar ferðamennska ætti að þróast þar og 

hvernig uppbyggingu mannvirkja og innviða eigi að vera háttað. Annar póllinn í 

umræðunni fjallar um þann kost að Landmannalaugar séu gerðar aðgengilegar öllum og að 

þar sé byggð upp aðstaða og gistirými til að anna allri eftirspurn ferðamanna. Hinn pólinn 

snýst um að með uppbyggingu aðstöðu muni náttúruleg ásýnd Landmannalauga tapast og 

svæðið missa aðdráttarafl sitt (Bergþóra Aradóttir, 2003). Í rannsókninni eru þolmörk 

innviða í Landmannalaugum metin og í ljós kemur að þolmörkum þeirra er náð yfir 
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sumarmánuðina á háannatíma. Var þetta metið út frá hámarks afkastagetu innviða og hvort 

staðall þeirra hafi verið ásættanlegur. Að mati Bergþóru Aradóttur (2003) kallar vaxandi 

álag á innviði á úrbætur. Hún kemst að þeirri niðurstöðu að innviðirnir sem byggðir hafa 

verið upp í Landmannalaugum dugi ekki til að taka á móti þeim fjölda ferðamanna sem 

þangað sækir. Hún bendir jafnframt á að ef farið verði út í frekari uppbyggingu verði menn 

að gera sér grein fyrir því að hækkandi þjónustustig verði á kostnað þess að viðhalda 

frumstæðri og óspilltri ásýnd Landmannalauga. Enn fremur bendir hún á að í vinnslu 

skipulagsmála fyrir Landmannalaugar og Fjallabakssvæðið, bæði á svæðis- og aðal-

skipulagsstigi, sé gert ráð fyrir því að Landmannalaugar séu nokkuð fjölmennur áfanga-

staður ferðamanna. Því mælir hún með frekari uppbyggingu í Landmannalaugum til að 

koma í veg fyrir að viðkvæm náttúra láti á sjá (Bergþóra Aradóttir, 2003). 

 

Í þeim hluta rannsóknarinnar sem fjallar um félagsleg þolmörk ferðamanna og náttúru-

upplifun þeirra er reynt að meta hverskonar ferðamenn koma í Landmannalaugar auk þess 

sem ferðahegðun, ánægja og viðhorf þeirra til uppbyggingar og þjónustu í Landmanna-

laugum er metin (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003a). Í rannsókninni kom fram að vegna þess 

mikla fjölda ferðamanna sem kemur í Landmannalaugar hafi þurft að ráðast í töluverðar 

framkvæmdir á svæðinu og að ásýnd svæðisins hafi breyst töluvert. Fram kom að í áranna 

rás hafi verið farið yfir þolmörk ymissa þátta í Landmannalaugum en með uppbyggingu 

innviða og mannvirkja hafi þolmörk svæðisins hækkað. Afleiðingin af þessari uppbyggingu 

og af mannfjöldanum, sem í Landmannalaugar kemur, er hins vegar sú að svæðið höfðar 

ekki lengur til þeirra ferðamanna sem mestar kröfur gera um „ósnortið víðerni― eða 

svokallaðra náttúrusinna. Það er því komið fram úr þolmörkum þeirra og þeir hættir að 

koma í Landmannalaugar. Þessi hópur leggur áherslu á að geta gengið um náttúruna án 

þess að rekast á mannvirki og að fjöldi ferðamanna sé ekki mikill (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, 2004). Þessi hópur er fámennari í Landmannalaugum en á öðrum hálendis-

svæðum, sem rannsökuð hafa verið, eða 29 prósent ferðamanna í Landmannalaugum á 

móti 55 prósentum gesta í Lónsöræfum og 59 prósentum gesta við Langasjó (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, 2005). Bent er á að ein leið til að draga úr fólksfjölda sé að færa hluta 

aðstöðunnar úr Landmannalaugum. Til að höfða aftur til þeirra sem gera meiri kröfur um 

ósnortna náttúru og til að ná betri dreifingu ferðamanna um svæðið er mælt með að byggð 

sé látlaus þjónustumiðstöð í nágreni Landmannalauga, þar sem grunnþjónusta sé í boði, og 

að dregið sé úr vélknúinni umferð inn í Landmannalaugar (2003a). Stungið er upp á svæði í 

um tveggja kílómetra fjarlægð frá Landmannalaugum, við afleggjarann frá Fjallabaksleið 

nyrðri yfir í Landmannalaugar, á svæði sem kallað er „Sólvangur― (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, 2003a).  

Við rannsóknir þolmarka í Landmannalaugum hefur verið stuðst við aðferðafræðina sem 

fjallað hefur verið um hér á undan. Þar er lögð áhersla á mikilvægi þess að hagsmunaðilar 

komi hver til móts við annan og vinni saman að sameiginlegum markmiðum. Stuðst er við 

þessar aðferðir í rannsóknum þeim sem unnar voru fyrir þessa ritgerð. Þar er landnotkun 

innan Friðlands að Fjallabaki metin með því að skoða stefnumótun sem gerð hefur verið 

fyrir Fjallabakssvæðið og með því að komast að áherslum ólíkra hagsmunaaðila til málefna 

svæðisins og skipulags þess. Áherslur í LAC eru um margt líkar áherslum sem koma fram í 

nútíma skipulagskenningum líkt og „samskiptaskipulagskenningum― en um þær verður 

fjallað nánar hér á eftir.  
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4 Samskiptaskipulag 

Þar sem ritgerð þessi er unnin í tengslum við fyrirhugað deiliskipulag Landmannalauga 

verður hér á eftir fjallað nánar um þróun nútíma skipulagskenninga. Í frumvarpi til 

skipulagslaga, sem sett var fram á Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007–2008, og var 

undirstaðan að nýjum skipulagslögum nr. 123/2010, var lögð aukin áhersla á að efla 

skilvirkni, sveigjanleika og gæði við gerð skipulags. Helsta breytingin frá fyrri 

skipulagslögum var aukin áhersla á þátttöku almennings og hagsmunaaðila við gerð 

skipulagsáætlana (Frumvarp til skipulagslaga, 135. löggjafarþingi 2007–2008). Í 

frumvarpinu er lögð áhersla á að skipulagsáætlanir sveitarfélaga komi íbúum og hagsmuna-

aðilum við og því sé nauðsynlegt að sjónarmið þeirra komi fram við gerð áætlana. Aukin 

áhrif almennings á skiplagsáætlanir er í samræmi við þá þróun sem orðið hefur í 

hugmyndafræði um íbúalýðræði og aukna þátttöku almennings í stefnumótun og áætlana-

gerð hins opinbera. Í frumvarpinu var lögð áhersla á: 

 Að skipulag sé í anda sjónarmiða um aukið gagnsæi og faglegri vinnubrögð af 

hálfu stjórnvalda við stefnumörkun í málum sem varða almannahagsmuni. 

 Skýr fyrirmæli eiga að gilda um samráð og kynningu við gerð skipulagsáætlana, 

jafnt gagnvart almenningi, hagsmunaaðilum og opinberum aðilum. 

 Lögð er áhersla á að auka þátttöku almennings við gerð skipulags. 

 Lögð er áhersla á að samráðsaðilar komi að skipulagsferlinu eins snemma og unnt 

er til að gerð skipulagsins verði vandaðri og til að tryggja að hagsmunaaðilar hafi 

betra tækifæri á að koma athugasemdum sínum á framfæri (Frumvarp til 

skipulagslaga, 135. löggjafarþingi 2007–2008). 

Fyrirkomulag um samráð í samþykktum skipulagslögum nr. 123/2010 felst aftur á móti 

helst í því að kynna eigi skipulagstillögur íbúum viðkomandi sveitarfélags og öðrum 

hagsmunaaðilum á almennum fundi eða á annan fullnægjandi hátt (Skipulagslög nr. 

123/2010). Eins og sést eru ný skipulagslög ekki eins afgerandi og bindandi hvað varðar 

samráð við almenning/hagsmunaaðila eins og frumvarpið bar með sér. Samkvæmt nýju 

lögunum er ekkert sem segir til um hversu bindandi samráð og þátttaka almennings sé á 

ákvörðunartöku sveitarfélagsins. Það er því undir sveitarstjórnum komið hversu mikla 

þátttöku þau bjóða upp á og hversu mikið þau taka mið af sjónarmiðum almennings í 

skipulagsáætlunum sínum.  

Kenningar um samskiptaskipulag (e. collaborative planning) hafa átt víðtæku fylgi að fagna 

og öðlast sess innan skipulagsfræðanna (Tewdwr-Jones & Allmendinger, 2002; Innes & 

Booher, 2003). Það hefur jafnframt verið samþykkt sem meginstefna í þéttbýlis- og 

landslagsskipulagi og sem stjórnunarstefna víða um heim (Margerum, 1999; Leach o.fl. 

2002; Frame o.fl. 2003; Wondolleck & Yaffee, 2000). Samkvæmt Gunton og Day (2003) 

er það líklegra en önnur skipulagsmódel til að vinna í almannaþágu og að stuðla að árangri 

í umhverfis- og auðlindastjórnun, þar sem allir hagsmunaaðilar í skipulagsferlinu koma að 

ákvörðunartöku. Þessi nýja nálgun þróaðist út frá umræðu um fýsilegar, tímalausar og 

árangursríkar aðferðir í skipulagi á síðari hluta tuttugustu aldar sem andsvar við stefnuleysi 

í skipulagsmálum á níunda áratugnum (Tewdwr-Jones & Allmendinger, 2002).  
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Samskiptakenningar (e. collaboration theory) eru sprottnar úr umræðu um hvað séu 

hentugar leiðir til lýðræðislegrar stjórnsýslu. Þær byggjast á gömlum grunni, eins og 

kenningum Aristótelesar (1992, ný þýdd útgáfa af fornritinu „Politics―) um manninn sem 

pólitískt hyggjandi veru auk hagnýtrar skynsemi og rökræðu. Í því felst mikilvægi þess að 

nota sannfæringakraft, að fram fari umhugsun um gildi og að menn hafi frelsi til að tjá 

hugmyndir sínar. Samskiptakenningar byggjast einnig á samfélagskenningum Barbers 

(1984) um sterkt lýðræði þar sem gengið er út frá því að manneskjan sé samfélagsvera sem 

taki þátt í því að móta sitt eigið umhverfi. Þær eru einnig byggðar á hugmyndum um þróun 

í átt að nýrri tegund stjórnsýslu sem viðurkennir þörfina á að hagsmunaaðilar fái að koma 

að ákvörðunartöku og stundi gagnvirka hugmyndasköpun (Brand og Giffikin, 2007).  

Kjarni lýðræðishugsjónarinnar er að stjórnmál komi almenningi við og að almenningur geti 

haft áhrif á pólitíska umræðu og ákvarðanir. Eðlilegt sé því að tala um lýðræði þar sem 

fólki er frjálst að hafa áhrif og taka þátt í stjórnmálum (Heiða B. Pálmadóttir, 2005). Í grein 

sinni „Lýðræði, drög að greiningu― ber Gunnar Helgi Kristinsson (2008) fulltrúalýðræði 

saman við beint lýðræði þegar kemur að því að bregðast við óskum og þörfum almennings 

innan stjórnsýslunnar. Fulltrúalýðræði er það stjórnsýslufyrirkomulag sem er við lýði hér á 

landi. Í fulltrúalýðræði kýs almenningur fulltrúa sína sem eru svo valdhafar landsins. Þessir 

þjóðkjörnu fulltrúar sitja annars vegar í sveitarstjórnum innan þeirra sveitarfélaga sem þeir 

hafa verið kosnir til og hins vegar á Alþingi (Gunnar G. Schram, 1999). Svanborg 

Sigmarsdóttir (2003) fjallar um þá þróun að pólitískar ákvarðanir og ábyrgð séu í höndum 

kjörinna embættismanna og þau vandamál sem það hefur skapað hér á landi varðandi 

valddreifingu. Hún talar um að almenningur á Íslandi hafi hingað til ekki sóst eftir aðkomu 

að ákvarðanatöku á pólitískum vettvangi, einfaldlega vegna þess að ekki hefur myndast 

hefð fyrir því hér á landi. Hún nefnir einnig hættuna á því að fulltrúalýðræði verði til þess 

að stjórnmálamenn neiti að deila valdinu.  

Með beinu lýðræði er átt við þegar almenningur/hagsmunaaðilar fá sjálfir að kjósa um 

málefni og/eða tjá sig beint um það (Gunnar Helgi Kristinsson, 2008). Ein útfærsla beins 

lýðræðis er í gegnum svokallað íbúalýðræði eða þátttökulýðræði en hugmyndir í nýjum 

skipulagslögum tengjast því að mörgu leyti. Í 1. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 segir 

„Markmið... að tryggja að samráð sé haft við almenning við gerð skipulagsáætlana þannig 

að honum sé gefið tækifæri til að hafa áhrif á ákvörðun stjórnvalda við gerð slíkra 

áætlana“. Með því er gert ráð fyrir meiri og beinni aðild almennings og hagsmunaaðila við 

ákvarðanir eða stefnumótun stjórnvalda. Samráð í ýmsum formum og gerðum krefst 

þátttöku almennings og getur það farið fram á mismunandi hátt. Samráðið er hugsað til að 

fá alla hagsmunaaðila, þar með talinn almenning, til að skilja sjónarmið hver annars og 

meta þannig hvaða möguleikar eru fyrir hendi til úrlausnar á sameiginlegum viðfangsefnum 

sínum (Guðmundur H. Frímannsson, 2006).  

Aukin þátttaka almennings í ákvarðanatöku á ekki einungis við málefni er tengjast 

skipulagi, heldur hafa þær einnig þróast innan umhverfis- og mannréttindamála eins sjá má 

t.d. á hinum svokallaða „Árósamningi―. Árósasamningurinn er alþjóðlegur samningur sem 

tryggir að almenningur og félagasamtök, sem starfa að umhverfismálum, eigi lögvarða 

hagsmuni þegar teknar eru ákvarðanir sem hafa áhrif á umhverfið. Í honum eru umhverfis-

réttur og mannréttindi tengd saman. Ísland er eitt þriggja landa, af þeim fjörutíu sem skrifað 

hafa undir samninginn, sem eiga eftir að fullgilda hann (Árósasamningurinn verði 

fullgiltur, 2007, 29. september). Lögð var fram þingsályktunartillaga um fullgildingu 
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Árósasamningsins veturinn 2000–2001 (126. Löggjafarþing 2000–2001, þskj. 1032 – 654. 

mál.)  Frumvarp um fullgildingu Árósasamningsins var síðast lagt fyrir Alþingi í mars 2011 

en hann hefur ekki enn verið fullgiltur (Umhverfisráðuneytið, 2011). Í samningnum er lögð 

áhersla á að ná sjálfbærri þróun með aðild allra hagsmunaaðila og að gagnverkandi áhrif 

almennings og stjórnvalda í lýðræðislegu samhengi séu tryggð. Lögð er áhersla á að skapa 

nýtt ferli fyrir þátttöku almennings í viðræðum um alþjóðlega samninga og framkvæmd 

þeirra. Áhersla er lögð á að það sé réttur hvers manns að lifa í heilbrigðu umhverfi og 

honum beri skylda til að vernda það. Að lokum er lögð áhersla á að til þess að geta varið 

rétt sinn og uppfyllt skyldur sínar verði borgararnir að hafa aðgang að upplýsingum, hafa 

tök á því að taka þátt í ákvarðanatöku og njóta réttlátrar málsmeðferðar í umhverfismálum 

(Umhverfisráðuneytið, 2006).  

4.1 Þróun samskiptaskipulagskenninga  

Til að skilja betur hvernig samskiptaskipulagskenningar hafa þróast verður næst fjallað um 

þær stefnur sem hafa mótað þær og uppruna þeirra. Nýjar kenningar innan skipulags-

fræðanna hafa þróast sem gagnrýni á tæknilegt skipulag fyrri tíma. Samkvæmt Beauregard 

(1996) hefur helsta vandamál skipulagsfræðinnar verið að hún hefur verið föst á milli 

hugmyndafræði gamla tímans, þ.e.a.s. hugsun módernismans, og seinni tíma hugmynda-

fræði póst-módernismans. Því sé erfitt að átta sig á hvernig best sé að útfæra, innleiða og 

framkvæma skipulag þar sem nýjar kenningar eru notaðar í skipulagsferlinu.  

Hugmyndafræði módernismans mótaðist í byrjun nítjándu aldar á tímum upplýsinga-

stefnunnar og snerist um hugmyndir og viðhorf manna um skynsemi og rökhyggju 

(Allmendinger, 2009). Upplýsingastefnan snerist um það að nota vísindalegar og 

stærðfræðilegar aðferðir til að skilja og túlka heiminn. Þessar vísindalegu aðferðir þróuðust 

fljótt í að móta ákveðin fræði, til að mynda náttúrufræði, fagurfræði, félagsfræði og 

stjórnmálafræði (Gay, 1969). Gagnrýnd er aðferðafræði rökhyggjunnar þar sem heimurinn 

er skilgreindur á vísindalegan hátt og öll fyrirbæri skilgreind eftir mælanlegum, 

stærðfræðilegum gildum en litið er fram hjá eiginleikum eins og innsæi, frjálsri hugsun, 

frumkvæði og opinni umræðu (Allmendinger, 2009). Þannig var stuðst við vísindi til að 

þróa skipulag á tæknilegum forsendum (Friedmann, 1993). Notkun á tæknilegu skipulagi 

fyrri tíma hefur verið gagnrýnd fyrir að hafa hamlað almenningi að taka þátt í ákvörðunum 

í skipulagsferlinu og að hafa leitt til óánægju, tortryggni og félagslegs óréttlætis við gerð 

skipulags (Sanderock, 1998). Sanderock (1998) skilgreinir tæknilegt skipulag sem kerfi 

sem byggist á fyrirfram ákveðinni framtíðarsýn og gagnrýnir það fyrir að vera byggt á 

tæknilegum forsendum í stað mannlegra.  

Fræðimenn á borð við Dryzek (1990) hafa gagnrýnt tæknilegt skipulag fyrir að brjóta niður 

samskiptaformið og þvinga staðreyndum, gildum og siðferði í einsleitar skorður til að 

uppfylla fyrirfram ákveðin markmið. Vandamál tæknilegs skipulags er að mati Dryzek 

(1990) að dregið er úr frumkvæði, vinsamleika, jafnrétti og eðlislægum eiginleikum 

mannlegra samskipta. Með því hefur verið stuðlað að lýðræðislegum ójöfnuði með 

samþjöppun pólitísks valds til útvalinna starfsstétta eða embættismanna. Frjáls tjáning 

einstaklinga hefur verið bæld niður og hún hefur reynst ófullnægjandi til að fjalla um flókin 

félagsleg málefni. 



24 

Út frá þessari gagnrýni hefur þróast hugmyndafræði innan skipulagsfræðanna um aukna 

þátttöku og lýðræði í skipulagi, að menn séu meðvitaðri um valdatengsl og að skipulag 

þróist í samræmi við þarfir og kröfur allra þeirra sem skipulagið hefur áhrif á 

(Allmendinger, 2009). Sanderock (1998) kemur með tillögur að nýrri sýn í skipulags-

málum. Þar fjallar hún um nauðsyn þess að leggja áherslu á: 

 Félagslegt réttlæti út frá ólíkum gildum, lífsháttum fólks og sýn á umhverfið. 

Með því sé reynt að koma í veg fyrir kúgun og yfirráð. 

 Skoðanamun þar sem lögð er áhersla á að fólki sé gert kleift að taka þátt í 

skipulagsferlinu með tjáningu og skoðanaskiptum. 

 Borgararétt sem byggir á því að skoðanir allra séu metnar jafnt og að allir séu 

þátttakendur í samfélaginu óháð kyni, aldri, þjóðerni, kynhneigð, stjórnmála-

skoðana o.s.frv. 

 Almannahagsmuni þar sem almenningur tekur þátt í skipulagsferlinu án 

milligöngu skipulagsyfirvalda sem skilgreina almannahagsmuni á sinn eigin hátt. 

 Að kenna ekki margbreytileika um að ekki sé hægt að taka tillit til ólíkra skoðana 

(Sanderock, 1998). 

Byrne (1998) leggur áherslu á að byggja skipulag á margbreytileika með því að blanda 

saman ólíkum rannsóknaraðferðum til að skilja flókin orsakasambönd. Innes og Booher 

(1999; 2003) leggja einnig áherslu á flókin aðlögunarkerfi í skipulagi. Þetta eru kerfi sem 

einkennast af því að halda uppi innbyrðis skipulagi í málum sem annars einkennast af 

upplausn, óvissu og margbreytileika. 

Nokkuð hefur verið fjallað um vald og gildi innan skipulagsfræðanna. Þá er jafnan spurt 

hver það er sem græðir og hver það er sem tapar á skipulaginu og á hvaða valdastöðu það 

sé byggt. Einn af höfundum samskiptaskipulagskenninganna er Healey (1997). Hún hefur 

velt upp spurningum um ójafna dreifingu auðs og hvernig stefnur um úthlutun, nýtingu og 

stjórnun auðlinda eru útskýrðar og útfærðar. Þannig vanti leiðir til að ná fram réttlæti í 

skipulagi en það sem helst einkenndi skipulagsmál í Bretlandi (þar sem hún starfar) á 

árunum frá 1970 til 1990 var barátta um vald á milli lítilla hagsmunahópa. Skipulag 

einkenndist því af ósanngirni og forréttindum smárra hagsmunahópa. Eins hefur Healey 

(1997) gagnrýnt opinbera stjórnsýslu fyrir að vera föst í hjólförum eiginhagsmunahyggju 

og að hennar mati hefur fulltrúalýðræðiskerfinu mistekist að stuðla að félagslegum 

réttindum og sjálfbærni. Flyvbjerg (1998) hefur einnig fjallað um hvernig valdi og 

valdatengslum hefur verið beitt í skipulagsákvörðunum. Hann bendir á hvernig tvíræðni, 

hagsmunaárekstrar, prútt, valdníðsla og fljótfærni hafi löngum einkennt skipulagsferli. Að 

mati Flyvbjerg (1998) snýst tæknilegt skipulag ekki um að skilja hver raunveruleikinn sé í 

raun og veru heldur hvernig valdhafar hafi skilgreint raunveruleikann út frá sínum eigin 

hagsmunum. Í bók sinni „Planning in the face of power― fjallar John Forester (1989) um 

valdastöðu hagsmunaaðila í skipulagi og veltir fyrir sér aðferðum til að minnka 

valdaójafnvægi í skipulagi. Hann setur fram dæmi um ólík hlutverk og aðferðir sem 

skipuleggjendur nota til að vinna skipulag og dregur fram kosti þeirra og galla. 

 Skipuleggjandi tekur að sér að afla staðreynda og upplýsinga um skipulagið og 

leggur svo fram tillögu í aðalskipulagi sem yfirvöld samþykkja eða samþykkja 

ekki. Þessi aðferð er nokkuð í anda tæknilegs skipulags og að mati Foresters 

leiðir hún oft til árekstra seinna í skipulagsferlinu þar sem aðrir hagsmunaaðilar 
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fá ekki tækifæri á að koma að því. Forester gagnrýnir þessa aðferð enda er að 

hans mati er ekki unnið með valdajafnvægi á milli hagsmunaaðila. Upplýsingum 

er aðeins miðlað en valdið til að ákveða hvaða stefnu skal taka er eingöngu í 

höndum þess sem skipulagið er unnið fyrir. Ekki er unnið með hag heildarinnar í 

huga. 

 

 Skipuleggjandi sér um að koma skoðunum og viðhorfum hagsmunaaðila á 

framfæri við þá sem skipulagið er unnið fyrir. Þeir taka svo eða taka ekki tillit til 

þeirra. Áhrif hagsmunaaðila eru mjög veik þó svo að skoðunum þeirra sé komið á 

framfæri. Að mati Forester er þessi aðferð ekki nógu lýðræðisleg. 

 

 Skipuleggjandi vinnur náið með öllum hagsmunaaðilum, hlustar vel á hvað þeir 

hafa til málanna að leggja, fær að vita hvað þeir óttast og hvaða tillögur þeir hafa 

til skipulagsins. Hann gerir hagsmunaðilum grein fyrir viðhorfum annarra og 

reynir að finna ásættanlega lausn á skipulaginu. Með þessari aðferð vinnur skipu-

leggjandinn fyrir alla aðila til jafns og raddir allra fá að heyrast án þess þó að þeir 

ákveði sín á milli hvað sé viðundandi niðurstaða. 

 

 Skipuleggjandi kemur á fundum með þeim sem skipulagið er unnið fyrir og 

öðrum hagsmunaaðilum þar sem þeir ræða saman, komast að samkomulagi og 

finna milliveg á hagsmuna sinna eða viðhorfa. Þannig myndast sameiginlegur 

skilningur manna á milli og tortryggni minnkar. Hlutverk skipuleggjandans er að 

sjá til þess að reglum sé fylgt og að reyna að koma í veg fyrir árekstra. Með 

þessari aðferð vinna aðilar saman að sameiginlegu markmiði og árekstrar verða 

síður til að fresta gerð skipulagsins. 

Forester (1999) leggur áherslu á aðferðir sem fela í sér að sátt náist á milli hagsmunaaðila 

og að tortryggni sé eytt auk þess að hagsmunaaðilar treysti hver öðrum og vinni saman. 

Hann leggur mikla áherslu á að hagsmunaaðilar hlusti og gagnrýni hver annan þannig að 

staðreyndir, álit, skynsemi og tilfinningar þeirra komi í ljós, njóti sín og hafi áhrif á að gera 

skipulagið betra. Rit Foresters hafði mikil áhrif á skipulagsaðferðir sem kenndar eru við 

samskiptaskipulag.  

4.2 Áherslur í samskiptaskipulagi 

Í samskiptaskipulagi er lögð áhersla á að skynsemi og samtal ríki í samskiptum manna. 

Hvatt er til rökræðna, þannig að gagnkvæmur skilningur náist um þau málefni sem fjallað 

er um í skipulagsferlinu og að skipulag sé gagnvirkur ferill (Healey, 1997). Áherslan er á 

frumkvæði til að viðhalda og efla gæði staða og svæða. Taka verður mið af því að skipulag 

verður til í flóknu og síbreytilegu umhverfi og að það verði að þróast þannig að það sé 

byggt á skilningi og þekkingu á því efnahags-, félags-, og umhverfislega samhengi sem það 

er sprottið úr (Allemendinger, 2009).  

Samskiptaskipulag byggist á svokallaðri samskiptaskynsemi (e. communicative rationality) 

þar sem áhersla er lögð á að skilja heiminn og skapa vitneskju með umræðu. Málefnið, sem 

rætt er, fær aukna merkingu og tilgang vegna þess að það er skoðað út frá ólíkum 

sjónarhornum þeirra sem taka þátt í umræðunni (Foucault, 1980). Aðferðafræði 
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samskiptaskipulagsins, eins og hún er skilgreind af ólíkum fræðimönnum, eru taldar upp í 

töflu 1. hér að neðan. 

Tafla 4. Aðferðir í samskiptaskipulagi (e. Collaboration planning).  

Healey 

1997 

Safna saman viðhorfum ólíkra hagsmunaaðila í sameiginlegan 

þekkingarbanka sem nýtist við gerð skipulagsáætlunarinnar.  

 

Innes & 

Booher 1999 

Koma auga á alla þá sem eiga hagsmuna að gæta í skipulaginu 

Allir hagsmunaaðilar verða að vera upplýstir á sama hátt um stöðu mála 

Hlustað er á alla hagsmunaaðila og skoðanir þeirra virtar.  

 

 

Brand & 

Gaffikin 

2007 

Skipulagsferlið er vettvangur fyrir vinsamlegar umræður. 

Hagsmunaaðilar geta tjáð sig frjálst um sitt eigið gildismat. 

Sameiginlegar ákvarðanir geta vaxið og dafnað. 

Tekið er á árekstrum á málefnalegan hátt.  

Umræður snúast um að greina vandann og komast að sameiginlegum 

niðurstöðum um hvernig sé best að leysa úr honum. 

Gamm, 1981 

Gray, 1989 

Selin & 

Beason, 1991 

Hagsmunaaðilar vinni í sameiningu að úrlausn sameiginlegra 

viðfangsefna. 

Með því að sameina úrræði og bjargir geta ólíkir hagsmunahópar unnið 

að sameiginlegri niðurstöðu sem allir verða að vera samþykkir. 

Wood & Gray 

1991 

Carr, Selin 

& Schuett 

1998 

 

Samstarf er byggt á reglubundnum samræðum, sem eiga sér yfirleitt stað 

augliti til auglitis og eru því nánari en til að mynda opnir fundir. 

 

 

Healey (1993) setur fram fimm hugmyndir og vangaveltur um hvernig sé best að nota 

samskiptaskipulag. Mikilvægt er að hugleiða: 

 Hvar umræða og samskipti eiga að fara fram og á hvaða vettvangi. Hversu 

aðgengilegt er það fyrir almenning/hagsmunaaðila. Koma þarf auga á alla þá sem 

eiga hagsmuna að gæta varðandi skipulagið og það þarf að bjóða þeim að taka 

þátt í umræðum um skipulagsferlið áður en það fer í gang. 

 

 Í hvaða formi fara umræður fram. Hvaða form eru líklegust til að leiða til þess að 

fólk geti opnað sig og tjáð sig á einlægan máta. Þarna þarf að taka tillit til þess 

hver talar og hvenær, t.d. hvort rætt sé saman í hóp eða tveggja manna tali. 

 

 Hvernig er best að aðgreina óreiðukenndan málflutning, röksemdafærslur og 

hugmyndir til að tryggja að allir njóti tilhlýðilegrar athygli. Þetta er hægt að gera 

með því að ræða saman og skrifa niður helstu punkta. Þessir punktar eru svo 

notaðir og hvert málefni tekið ítarlega fyrir í einu. 

 

 Hvernig er best að móta sameiginlega stefnu í rýmis- og umhverfismálum. 

Mikilvægt er að fá alla að borðinu áður en slík stefna er mótuð, setja fram ólíka 

kosti, vega þá og meta. Mjög mikilvægt er að slíkar stefnur séu í sífelldri 
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endurskoðun og að uppbyggileg gagnrýni eigi sér stað um þær svo þær staðni 

ekki eða verði of ríkjandi og hindri þannig lýðræðislegan framgang. 

 

 Hvernig er hægt að ná samstöðu um stefnumörkun og halda henni til langs tíma á 

sama tíma og hún sætir stöðugri gagnrýni. Ágreiningur mun eflaust alltaf eiga sér 

stað og það verða að vera til verkfæri til að viðhalda sameiginlegri sýn og til að 

leysa úr ágreiningi. Það er einmitt það sem samskiptaskynsemi snýst um, þ.e.a.s. 

að ræða málefni og ná sameiginlegri sátt um málefnið og gagnrýni þess.  

Þeir sem aðhyllast samskiptaskipulag nefna fjölmarga kosti þess fram yfir aðrar skipulags-

aðferðir. Það er t.d. talið líklegra en önnur skipulagsform til að ná fram sáttum meðal 

hagsmunaaðila og að hægt sé að framfylgja skipulagi fyrr en ella, því að hagsmunaaðilar 

taki þátt í skipulagsvinnunni frá upphafi og finni því lausnir í sameiningu í stað þess að 

standa fyrir utan og gagnrýna. Þannig eru hagsmunaaðilar, sem gætu að öðrum kosti reynt 

að koma í veg fyrir framkvæmd skipulagsins, líklegri til að samþykkja það. Samskipta-

skipulag er líklegra til að vera í samræmi við almannahagsmuni, því tekið er tillit til fleiri 

sjónarhorna með virkri þátttöku. Reglan um að allir hagsmunaaðilar verði að samþykkja 

lokaniðurstöðuna tryggir að sameiginlegum hagsmunum allra sé mætt í með 

málamiðlunum. Samskiptaskipulag skapar ákveðin félagsleg verðmæti með meiri færni, 

þekkingu og samstarfi hagsmunaaðila. Það kemur sér vel fyrir samfélagið til lengri tíma 

litið (Selin & Chavez, 1995; Innes, 1996; Wondolleck & Yaffee, 2000; Susskind o.fl. 

2000; Frame o.fl. 2003). Healey (2003) talar fyrir opinni umræðu um siðferðismál og fyrir  

almennri viðurkenningu á gildum eins og fagurfræði, skemmtun og öðrum andlegum 

gildum sem auðga mannlega tilveru okkar. 

4.3 Samskiptaskipulag og ferðamennska 

Umfjöllun um kosti aukins samráðs og samvinnu innan ferðaþjónustunnar, í stað 

samkeppni, fór að gera vart við sig í byrjun tíunda áratugarins (Jamal & Getz, 1995). Mikið 

er stuðst við samskiptakenningar í fræðilegum rannsóknum á þátttöku hagsmunaaðila í 

skipulagi ferðaþjónustu (Araujo, 2000). Samkvæmt Pretty (1995) hefur áhugi á samvinnu 

meðal hagsmunaaðila farið vaxandi, því reynslan sýnir að með því að sameinast um 

vitneskju, sérfræðiþekkingu, fjármagn og aðrar auðlindir verður meiri hagræðing, auk þess 

sem hagsmunaaðilar viðurkenna fremur stefnuna sem ferðaþjónustan velur að fylgja og 

framkvæmd hennar verður þar af leiðandi árangursríkari (Bramwell & Lane, 2000).  

Skipulag svæðisbundinnar ferðamennsku er í flestum tilvikum mjög flókið ferli. 

Lykilatriði, sem hafa ber í huga varðandi samskiptaskipulag í ferðaþjónustu, er að: 

 Skipulag hefur áhrif á margvíslega hópa, svo sem hið opinbera, einkaaðila, ýmis 

félagasamtök og samfélagið í heild (Araujo & Bramwell, 2002).  

 Þegar staðið er frammi fyrir flóknum viðfangsefnum, sem engin ein stofnun, 

fyrirtæki, einstaklingur eða samtök ráða við að leysa úr, ætti að innleiða gagnvirk 

samskipti í stjórnunarákvörðunarferlið meðal aðila sem eiga hlut að máli í 

ferðaþjónustunni (Jamal & Getz, 1995).  
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 Leggja ætti áherslu á að ná sátt á milli samfélagsins og þeirra stofnana, fyrirtækja 

og annarra aðila, sem fara með framkvæmdarvaldið hverju sinni. Þróa ætti 

samráðsáætlanir til að leysa gagnvirk, margbreytileg og óútreiknanleg viðfangs-

efni og stuðla að því að auka hag hagsmunaaðila innan hvers fags ásamt því að 

draga úr neikvæðum áhrifum (Trist, 1977; 1983),  

 Þróun virkra samskiptaskipulagsferla er sérstaklega mikilvæg á svæðum þar sem 

mikill vöxtur ferðamennsku á sér stað og miklar breytingar verða á samfélaginu 

og eða umhverfinu á stuttum tíma (Jamal & Getz, 1995). 

 Mikilvægt er að hleypa hagsmunaaðilum í ferðaþjónustu að ákvörðunartöku-

ferlinu strax í byrjun því sýnt hefur verið fram á að ef það er ekki gert nógu 

snemma er hætt við að tæknilegir og pólitískir erfiðleikar verði á allri útfærslu og 

framkvæmd (Grey, 1989).  

Jamal og Getz (1995) og Gunn (1988) benda á mikilvægi þess að samvinna og samráð séu 

höfð að leiðarljósi þegar kemur að því að stjórna og þróa ferðamennsku. Kostir þess eru að 

tekið er á sameiginlegum viðfangsefnum og áskorunum strax í stefnumótunarvinnu og 

stjórnendur ná árangursríkara skipulagi, þekkingu og ítarlegra mati á útkomu. Þannig hefur 

samvinna ferðaþjónustuaðila reynst vel til að ná breiðri samstöðu um stefnumörkun og 

hagsmunagæslu innan greinar sem er í eðli sínu margbreytileg og sundruð. Fræðilega séð 

ætti samstarf hins opinbera og einkaaðila að ýta undir meiri þátttöku, auk þess að stuðla að 

lýðræðislegri og jafnari vinnuferlum en hefðbundnar aðferðir sem notaðar hafa verið í 

skipulagi, stjórnun og opinberri stjórnsýslu hingað til (Bramwell & Lane, 1999). 

Samskiptaskipulag er í anda þeirrar aðferðafræði sem stuðst hefur verið við í mati á 

þolmörkum ferðmannastaða hvað varðar áherslu á það að kanna viðhorf hagsmunaaðila til 

uppbyggingar og skipulags ferðamannastaða hér á landi. Í samskiptaskipulagskenningum er 

þó lögð meiri áhersla á beina aðkomu hagsmunaaðila að skipulagsferlinu og mikilvægi 

þess að sátt náist um niðurstöður. Að mati höfundar mætti nota aðferðafræði 

samskiptaskipulags meira í stjórnun ferðamála hér á landi til að stuðla að meiri sátt allra 

hagsmunaaðila um skipulag ferðamannastaða.   
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5 Skipulag miðhálendis Íslands 

Hér á eftir verður fjallað um skipulag Landmannalauga í stærra samhengi hvað varðar 

stjórnskipulag og skipulagsmál á hálendinu öllu og þróun þess á áranna rás. Skipulag á 

Íslandi skiptist í landsskipulag, svæðisskipulag, aðalskipulag, rammaskipulag og 

deiliskipulag (Skipulagslög 123/2010). Landsskipulagsstefna er samþætting áætlana 

opinberra aðila um samgöngur, byggðamál, náttúruvernd, orkunýtingu og aðra málaflokka 

sem varða landnotkun. Svæðisskipulag er skipulagsáætlun tveggja eða fleiri sveitarfélaga 

þar sem sett er fram sameiginleg stefna um byggðaþróun og þá þætti landnotkunar sem 

talin er þörf á að samræma vegna sameiginlegra hagsmuna sveitarfélaganna. Aðalskipulag 

er skipulagsáætlun fyrir tiltekið sveitarfélag þar sem fram kemur stefna sveitarstjórnar um 

landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál í 

sveitarfélaginu. Rammahluti aðalskipulags er sá hluti aðalskipulags þar sem útfærð eru 

ákveðin afmörkuð svæði sveitarfélagsins með það að markmiði að ákvarða nánar 

landnotkun, svo sem um meginþætti þjónustukerfa, afmörkun byggingarsvæða eða 

deiliskipulagsáætlana. Deiliskipulag er skipulagsáætlun fyrir afmarkað svæði eða reiti 

innan sveitarfélags sem byggt er á aðalskipulagi og kveður nánar á um útfærslu þess. 

Ákvæði um deiliskipulag eiga jafnt við um þéttbýli og dreifbýli (Skipulagslög nr. 

123/2010). 

5.1 Þróun skipulags á miðhálendi Íslands 

Landmannalaugar og Friðland að Fjallabaki eru inni á hálendi Íslands. Samkvæmt 

samvinnunefnd um skipulag miðhálendis Íslands er miðhálendið skilgreint eins og sjá má á 

meðfylgjandi korti (mynd 7). Svæðið er að mestu háslétta í 400-700 metra hæð yfir 

sjávarmáli og þekur um 40% landsins. Það einkennist af víðáttu og hrjúfu landslagi með 

fjöllum, jöklum, jökulám, hraunbreiðum og söndum. Eitthvað er um frumstæða malarvegi 

og sums staðar hafa brýr verið lagðar yfir stærstu árnar. Á hálendinu er að finna fjallaskála 

og gangnamannakofa en annars er það að mestu ómanngert, fyrir utan svæði þar sem búið 

er að byggja upp móttöku ferðamanna, auk virkjana og mannvirkja sem þeim tengjast 

(Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2010a).  

Um aldaraðir var hálendið aðeins notað af þeim sem áttu þangað brýnt erindi, svo sem 

leitar- og veiðimönnum, auk þeirra sem völdu að fara um hálendið á leið sinni á milli 

landsfjórðunga. Hrjóstrugt landslag, eyðisandar, urðir, hraun og fljót hálendisins voru 

farartálmi og landið hættulegt yfirferðar. Á 19. öld fóru menn aftur á móti að leggja leið 

sína inn á hálendið í þeim tilgangi að kanna það og miðla þekkingu sinni í skrifum, með 

teikningum og á kortum. Vísindamenn, svo sem jarðfræðingar og fornleifafræðingar tóku 

við af fyrri tíma landkönnuðum og ferðir þeirra inn á hálendið jukust í kringum aldamótin 

1900. Í kjölfarið fóru svo áhugamenn um útivist að sækja inn á hálendið og reistir voru 

skálar til afnota fyrir útivistarfólk (Skipulag ríkisins, 1999; Anna Dóra Sæþórsdóttir, 

2010b; Karl Benediktsson, 2000).  
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Mynd 9. Miðhálendi Íslands. Heimild: Skipulag ríkisins 1999. 

Í lok síðari heimsstyrjaldar jukust ferðir inn á hálendið enn frekar með aukinni bílaeign 

landsmanna. Byrjað var að bjóða upp á skipulagðar ferðir um hálendið og sífellt jókst 

uppbygging skála og smáhýsa þar. Þróunin varð sú að farið var að byggja upp vegi, bæta 

vegaslóða og byggja brýr. Þetta leiddi smám saman til þess að sífellt fleiri höfðu tök á að 

ferðast um hálendið. Einnig var byrjað að virkja ár en virkjununum fylgdu uppistöðulón, 

háspennulínur og nýir vegir sem voru fólksbílafærir og gerðu hálendið enn aðgengilegra 

(Skipulag ríkisins, 1999; Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2010b; Karl Benediktsson, 2000). Eins 

og áður sagði hafði hálendið fram að þessu verið álitið einskismannsland, land víðáttu og 

víðerna (Guðný Guðbjörnsdóttir, 1998), þar sem hvorki ríki, sveitarfélög né einstaklingar 

fóru með eignarrétt eða stjórnsýsluvald. Þetta eignarleysi var ítrekað staðfest í 

hæstaréttardómum þar sem deilt var um eignarétt á hálendissvæðum (Gunnar G. Schram, 

1998). Þetta átti einnig við um jarðeigendur sem lögðu fram mörg hundruð ára gömul afsöl 

skráð á kálfskinn um að þeir væru eigendur afréttarins sem þeir höfðu nytjað. Úrskurðir 

dóma Hæstaréttar sönnuðu þó aðeins að um afnotarétt væri að ræða því beitar- og 

veiðiréttindi þóttu ekki jafngilda sönnun fyrir fullkomnum eignarrétti (Það á enginn 

hálendið, 1996, 28. júlí). 

5.2 Þróun landsskipulags á Íslandi 

Umræða um skipulag hálendisins og gerð landsskipulags á rætur sínar að rekja til ársins 

1971 þegar fyrst var farið að fjalla um innbyrðis samræmingu landshlutaáætlana í alhliða 

skipulagsáætlun fyrir landið í heild. Með skipulagslögum nr. 54 frá 1978 urðu öll 

sveitarfélög skipulagsskyld en þó aðeins innan þéttbýlis. Síaukin uppbygging frístundahúsa 

og fjallaskála á hálendinu gerði það að verkum að nauðsynlegt þótti að skipuleggja einnig 
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svæði utan þéttbýlis. Árið 1996 var talið að um 350 byggingar hefðu, fram til þess tíma, 

risið á hálendinu en þar af hafði aðeins fengist byggingarleyfi fyrir þriðjungi og 90 prósent 

þeirra höfðu verið reist eftir 1960. Um helmingur var í einkaeign og talið var að gistirými 

væri fyrir um 3500 manns í skálum (Það á enginn hálendið, 1996, 28. júlí). Skipulagsleysi 

hálendisins varð til þess að skipulagsyfirvöld fóru að huga að leiðum til allsherjar skipulags 

fyrir landið í heild sinni. Eftir nokkra umræðu hjá stjórnvöldum var ákveðið að breyta 

skipulagslögum og bæta við bráðabirgðaákvæði nr. 73/1993 við skipulagslög nr. 19/1964 

sem gerði héraðsnefndum kleift að mynda sérstaka samvinnunefnd til að gera tillögu að 

skipulagi miðhálendis Íslands (Skipulag ríkisins, 1999). Helsti ágreiningurinn var um hvort 

ríkið ætti að fara með skipulagsvaldið yfir hálendinu eða sveitarfélögin.  

Stefán Thors og Sigurður Guðmundsson hjá Skipulagi ríkisins mátu kosti landsskipulags 

og samvinnu í áætlanagerð um nýtingu hálendisins árið 1984. Var markmið þeirra að hvetja 

til þess að auðlindanýting yrði í samræmi við heildarhagsmuni þjóðarinnar en ekki 

hagsmuni einstaka sveitarfélaga (Stefán Thors og Sigurður Guðmundsson, 1984). Í 

kjölfarið lagði Eiður Guðnason, þáverandi umhverfisráðherra, fram frumvarp um að gera 

hálendið að einu stjórnsýslusvæði með sjálfstæða stjórn. Alþingi féllst hins vegar ekki á þá 

tillögu vegna óánægju sem um hana ríkti. Gagnrýnt var að með frumvarpinu væri verið að 

stuðla að mikilli réttindasviptingu sveitarfélaganna í landinu sem höfðu stjórnsýsluvald yfir 

bæði þéttbýli og afréttum, samkvæmt þágildandi sveitarstjórnarlögum. Einnig var gagnrýnt 

að slíkt fyrirkomulag væri stjórnarfarslega á skjön við áherslu á tvö stjórnsýslustig, þ.e.a.s 

ríkisins annars vegar og sveitarfélaga hins vegar (Páll Pétursson, 1998, 1. janúar). 

Samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 45 frá árinu 1998 héldu sveitarstjórnir áfram stjórn-

sýslu á afréttum, ásamt því að stjórnsýslumörk sveitarfélaganna voru látin ná upp á jökla. 

Þannig laut loks landið allt stjórnsýslu og var sett á ábyrgð sveitarfélaganna. Helstu kostir 

lagasetningarinnar voru að með henni var réttaróvissu um eignarréttindi á hálendinu eytt, 

og skipulag var samræmt ásamt því að stjórnsýsla, löggæsla og heilbrigðiseftirlit náði til 

landsins alls en ekki bara til þéttbýlisins (Páll Pétursson, 1998, 3. júní). Árið 1998 voru 

einnig sett sérstök lög nr. 58 um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og 

afrétta. Með þeim var allt land og auðlindir í jörðu, sem einstaklingar eða sveitarfélög gátu 

ekki sannað eignarrétt sinn á fyrir dómi, lýst eign ríkisins undir yfirstjórn forsætisráðherra 

(Páll Pétursson, 1998, 3. júní).  

Samvinnunefnd um miðhálendi Íslands var skipuð árið 1994 og svæðisskipulagið staðfest í 

maí 1999. Samvinnunefndin var skipuð fulltrúum þeirra þrettán héraðsnefnda sem áttu land 

að miðhálendinu. Þeim var ætlað að afmarka það svæði sem svæðisskipulagið skyldi ná 

yfir, að skilgreina auðlindir hálendisins, leggja drög að verndun og nýtingu svæðisins og 

koma stjórn á uppbyggingu mannvirkja á hálendinu. Haldnir voru fjölmargir samráðsfundir 

með hagsmunaaðilum sem tengdust skipulagsvinnunni á einn eða annan hátt. Þetta voru 

fundir með fulltrúum stofnana og félagasamtaka en þeir unnu samantektir og álitsgerðir 

sem tekið var mið af í skipulagsvinnunni. Samráðsaðilar voru héraðsnefndir og heimamenn 

ásamt ýmsum stofnunum og félagasamtökum (Skipulag ríkisins, 1999). Með nýjum 

skipulags- og byggingarlögum, sem tóku gildi 1. janúar 1998, urðu mörk sveitarfélaga, sem 

liggja að miðhálendi Íslands, framlengd inn til miðju landsins (Skipulags- og byggingarlög 

nr. 73/1997).  
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5.3 Ágreiningur um skiptingu hálendisins 

Heitar umræður urðu á Alþingi áður en lögin voru samþykkt árið 1998. Þær snerust um 

hvernig framtíðarskipan stjórnsýslu á miðhálendi Íslands ætti að vera háttað. Gunnar G. 

Schram (1998) lýsti því þannig að aðeins 5 prósent þjóðarinnar fengju úthlutað um 40 

prósentum landsins en 95 prósent landsmanna, þar með taldir íbúar höfuðborgarsvæðisins, 

væru útilokuð frá því að hafa áhrif á hvernig nýting og verndun hálendisins væri háttað. 

Hálendismálin svokölluð, snerust um hver ætti að eiga auðlindirnar á hálendinu. Skoðana-

kannanir sýndu að meirihluti landsmanna var hlynntur því að hálendið væri sameign 

íslensku þjóðarinnar. Að mati Guðnýjar Guðbjörnsdóttur, alþingiskonu, (1998) var allur 

vafi túlkaður landeigendum og/eða einstökum sveitarfélögum í hag gegn hagsmunum 

heildarinnar. Fjölmargar áskorannir bárust Alþingi og ríkisstjórninni frá almenningi, 

fulltrúum ferðaþjónustu, náttúruverndarsamtökum, sveitarstjórnum, fræðimönnum og 

ráðherrum þar sem lagafrumvarpið var gagnrýnt (Ásta R. Jóhannesdóttir, 1998).  

Ólafur Örn Haraldsson, þáverandi alþingismaður og núverandi forseti Ferðafélags Íslands, 

benti á í grein í Morgunblaðinu þann 22. apríl árið 1998 að þótt sveitarfélög fengju ekki 

eignarrétt á landi, sem félli innan marka þeirra, þá fengju þau réttinn til að skipuleggja það. 

Hann benti á að sá réttur væri mjög sterkur því það gerði þeim sem hefðu skipulagsréttinn 

færi á að stýra allri landnotkun, starfsemi og mannvirkjum út af hálendinu ef þeim 

þóknaðist svo. Að hans mati var nauðsynlegt að draga frekar úr þessu valdi og veita 

fulltrúum allra landsmanna aðild að skipulagi miðhálendisins (Ólafur Örn Haraldsson, 

1998, 22. apríl). Kostir þess að halda miðhálendinu sem sérstöku stjórnsýslusvæði utan 

sveitarfélaga væru að samræming væri auðveldari og síður væri hætta á að sveitarfélög 

beittu valdi sínu gegn einstökum aðilum eða hópum sem ættu rétt á aðstöðu og aðgengi að 

hálendinu. Hann sagði bitra reynslu hafa skapast af því að landeigendur og sveitarfélög 

hefðu þrengt að ferðaþjónustu og útvistarfólki og að það hefði skapað mikla tortryggni. 

Sem dæmi um slíkt mætti nefna útistöður Ferðafélags Íslands og hreppsnefndar 

Svínavatnshrepps um skipulagsmál á Hveravöllum á áttunda og níunda áratugnum. Lengi 

var deilt um hvort aðstaða Ferðafélags Íslands á Hveravöllum, sem reist var árið 1938, ætti 

að víkja vegna vinnslu aðalskipulags af hálfu sveitarfélagsins þar sem sveitarfélagið, auk 

tveggja einkaaðila, tók yfir rekstur ferðamála á svæðinu (Ferðafélagið fái sömu meðferð og 

Veðurstofan, 9. júlí 1996). Þetta þótti Ólafi Erni Haraldssyni bera vott um óhóflega 

valdtöku og brjóta í bága við lög um hefðarrétt (Ólafur Örn Haraldsson, 1998, 22. apríl).  

Vegna þess mikla ágreinings, sem var uppi um skipulags- og byggingarlögin frá árinu 

1997, var fljótlega eftir að þau voru samþykkt hafist handa við endurskoðun þeirra. Sérstök 

nefnd var skipuð árið 2002 til að semja tillögu að nýjum skipulagslögum. Hún skilaði áliti 

árið 2006 eftir miklar vangaveltur, m.a. um landsskipulag og verkaskiptingu ríkis og 

sveitarfélaga (Stefán Thors, 2010).  

5.4 Ný skipulagslög og landsskipulagsstefna 

Ný skipulagslög, nr. 123/2010, voru samþykkt á Alþingi 1. janúar 2011. Eins og áður segir 

hefur landsskipulagsstigi verið bætt við þau skipulagsstig sem fyrir voru í eldri skipulags-

lögum frá árinu 1997 og hefur það verið sett fram í svokallaðri landsskipulagsstefnu. Með 

landsskipulagsstefnu er mótuð heildstæð sýn á skipulagsmál fyrir landið allt með sérstöku 
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tilliti til miðhálendisins þar sem áætlanir sem unnar eru af stjórnvöldum og varða 

landnotkun og byggðaþróun eru samþættar. Um er að ræða áætlanir er varða landbúnað, 

skógrækt, fiskeldi, orkumál, iðnað, samgöngur, meðhöndlun úrgangs, vatnsnýtingu, 

fjarskipti og ferðaþjónustu en hafa ber svæðis- og aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaga til 

hliðsjónar. Í landsskipulagsstefnunni skal auk þess ávallt vera uppfærð stefna um 

skipulagsmál á miðhálendi Íslands (Skipulags- og byggingarlög nr. 123/2010).  

Samvinnunefnd um svæðisskipulag miðhálendis, sem tók til starfa árið 1999, var lögð 

niður við gildistöku nýju skipulagslaganna og er Skipulagsstofnun falin framkvæmd 

verkefnisins í hennar stað. Þannig er umhverfisráðherra falið að skipa sjö manna ráðgjafa-

nefnd til samráðs við ráðuneytið og Skipulagsstofnun við undirbúning landsskipulags-

stefnu. Skipulagsstofnun á að taka saman og kynna opinberlega lýsingu á verkefninu  í 

samráði við ráðgjafanefnd og eftir að hafa leitað eftir sjónarmiðum hagsmunaaðila. 

Tillögur Skipulagsstofnunar að landsskipulagsstefnu, ásamt umhverfismati, eiga að vera 

kynntar opinberlega eftir samráð við hlutaðeigandi sveitarfélög og stofnanir. 

Skipulagsstofnun á svo að taka saman umsagnir um athugasemdir og skila 

umhverfisráðherra tillögu að landsskipulagsstefnu. Umhverfisráðherra gengur svo frá 

þingsályktunartillögu í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi 

ráðuneyti. Stefnt er að því að leggja fram fyrstu tillögu landsskipulagsstefnu árið 

2012. Þegar hún hefur verið samþykkt verður gildandi Svæðisskipulag miðhálendis fellt úr 

gildi (Stefán Thors, 2010). 

Skipulagsstjóri ríkisins, Stefán Thors, (2010) telur nýja landsskipulagsstefnu vera mun 

útfærðari en þær áætlanir um landnotkun sem voru í fyrri skipulags- og byggingarlögum og 

að með henni sé komið mun betra tæki til að stuðla að heildrænni sýn í skipulagsmál á 

landsvísu. Þrátt fyrir það telur hann að dregið hafi verulega úr þeim tillögum sem nefnd um 

skipulagstillögur setti fram árið 2006 um landsskipulag. Þetta þýðir að lögin eru ekki eins 

bindandi fyrir sveitarfélögin og upphaflega var gert ráð fyrir. Þetta sést þegar skoðaður er 

munur á frumvarpi til skipulagslaga, sem lagt var fyrir 135. löggjafarþing 2007–2008, og 

samþykktum skipulagslögum frá árinu 2010. Í frumvarpinu er lagt til að landsskipulags-

áætlun, sem felur í sér stefnu um landnotkun, sé bindandi við gerð skipulags og að 

sveitarfélög skuli endurskoða staðfest skipulag sitt í samræmi við hana. Í 

skipulagslagslögum nr. 123/2010 er aftur á móti tekið fram að sveitarfélög skuli aðeins 

taka mið af landsskipulagsstefnu við gerð skipulagsáætlana en á þessu tvennu er 

grundvallarmunur.  
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6 Skipulag Fjallabakssvæðisins 

Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir stefnumörkunum sem unnar hafa verið um 

skipulag Fjallabakssvæðisins, Friðlands að Fjallabaki og Landmannalauga. Greiningin er 

hluti af aðferðafræði í þolmarkarannsóknum sem kennd er við „mörk ásættanlegra 

breytinga― (e. Limits of Acceptable Change) LAC sem fjallað var um í kafla 3.1.      

6.1 Aðalskipulag Rangárþings ytra 

Landmannalaugar og Friðland að Fjallabaki tilheyra sveitarfélaginu Rangárþingi ytra en 

það varð til árið 2002 við sameiningu Djúpárhrepps, Holta- og Landsveitar og Rangárvalla-

hrepps. Sameiginlegt aðalskipulag sveitarfélagsins var fyrst gefið út árið 2003 og 

endurskoðað aðalskipulag kom út árið 2009. Vinnsla nýja aðalskipulagsins hófst sumarið 

2007 og var unnið af stýrihóp sem skipaður var af sveitarstjórn auk þess sem sveitarstjóri, 

skipulagsfulltrúi og Steinsholt sf. voru ráðgjafar við gerð þess. Í aðalskipulaginu sjálfu er 

tekið fram að leitað hafi verið samráðs við helstu hagsmunaaðila, auk þess sem skipulagið 

hafi verið sent fjölmörgum aðilum til umsagnar á vinnslutíma þess (Aðalskipulag Rangár-

þings ytra, 2009). Árið 2010 var skipuð svokölluð samgöngu-, hálendis- og umhverfisnefnd 

Rangárþings ytra (Rangárþing ytra, 2010, 12. júlí) og hefur henni verið falið að fjalla um 

rammaskipulag Friðlands að Fjallabaki. 

Að sögn Rúnars Guðmundssonar, bygginga- og skipulagsfulltrúa Rangárþings (munnleg 

heimild 10. mars 2010), var ákveðin stefnubreyting tekin árið 2007 þegar vinnsla nýja 

aðalskipulagsins hófst. Þá var markvisst farið að vinna að mótun sameiginlegrar stefnu í 

skipulagsmálum innan sveitarfélaganna sem sameinuðust í Rangárþing ytra árið 2002. 

Þetta var gert í kjölfar gagnrýni á frjálslegar hugmyndir einstakra skipulagsnefnda um 

mikla uppbyggingu á hálendinu. Að sögn Rúnars hafði óánægja og gremja myndast meðal 

margra sveitastjórnamanna vegna þessa. Þannig hafði, að sögn Rúnars, svæðum verið deilt 

út til útvalinna hagsmunaaðila sem máttu skipuleggja þau að vild. Í framhaldinu var 

ákveðið að takmarka mjög úthlutun lóða á hálendinu og að halda ásýnd þess í sem næst 

óbreyttri mynd. Mikil áhersla var á að móta sameiginlega stefnu um hálendissvæðin. 

Yfirlýst markmið aðalskipulags Rangárþings ytra er meðal annars að stuðla að auknum og 

fjölbreyttum atvinnutækifærum með nægu lóðaframboði, m.a. undir ferðaþjónustu, að leita 

hagkvæmustu lausna í vegagerð, að stuðla að varðveislu umhverfislegra gæða sem m.a. 

styrki ferðaþjónustu á svæðinu auk þess að tryggja umhverfisvernd viðkvæmra svæða 

(Aðalskipulag Rangárþings ytra, 2009). Aðalskipulagið er í samræmi við aðrar áætlanir 

sem tengjast því, svo sem aðalskipulag nágrannasveitarfélaga, náttúruverndaráætlun 

Alþingis 2009–2013 og náttúruminjaskrá, en í þessum áætlunum eru afmörkuð sérstök 

svæði m.t.t. náttúrufars og mörkuð stefna um verndun. Þess var einnig gætt að 

aðalskipulagið væri í samræmi við stefnumörkun um sjálfbæra þróun í íslensku samfélagi 

til 2020 og samgönguáætlun 2007–2018 (Aðalskipulag Rangárþings ytra, 2009).  
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Samkvæmt aðalskipulaginu hafa landnotkunarflokkar riðlast og er það vegna bættra 

samgangna. Flokkun vega hefur verið breytt frá fyrra skipulagi, þar sem Fjallabaksleið 

nyrðri er nú skráð sem stofnvegur á hálendi. Þetta hefur leitt til þess að farið er að selja 

þjónustu í skálum sem áður voru utan alfaraleiðar. Þjónustusvæði ferðamanna eru nú felld 

undir landnotkunarflokkinn verslunar- og þjónustusvæði og fjallað er um jaðarmiðstöðvar 

og hálendismiðstöðvar í einum flokki sem miðstöðvasvæði ferðamanna. Samkvæmt aðal-

skipulaginu gera bættar vegasamgöngur það að verkum að munur á miðstöðvum minnkar 

verulega en skálasvæði og fjallasel eru skilgreind sem verslunar- og þjónustusvæði, þar 

sem þau eru nýtt í þágu almennings, og þar er jafnan seld þjónusta, svo sem gisting 

(Aðalskipulag Rangárþings ytra, 2009).  

Í aðalskipulagi Rangárþings ytra er talað um að móta eigi framtíðarstefnu um landnýtingu á 

hálendinu. Talað er um að vinna eigi sérstaka auðlindastefnu fyrir sveitarfélagið sem m.a. 

er ætlað að taka á landnýtingu til verndunar, samgangna, iðnaðar og orkuframleiðslu og 

hvernig auðlindanýtingin verði til sem mestra hagsbóta fyrir sveitarfélagið og aðliggjandi 

svæði. Markmið sveitarfélagsins varðandi óbyggð svæði á hálendinu er að halda umferð 

um viðkvæm svæði undir þolmörkum þeirra. Þetta á að gera með því að vinna að ramma-

skipulagi á hálendissvæðum á sviði ferðaþjónustu og samgangna og með því að marka 

langtímastefnu um nýtingu lands og auðlinda í sátt við náttúruna. Jafnframt kemur fram í 

aðalskipulaginu að mikil umferð sé um hálendið og að tryggja verði að sú umferð ofbjóði 

ekki þolmörkum landsins. Til að mæta kröfum um þolmörk á að vinna skipulag sem ætlað 

er að ramma inn stefnu ríkis, sveitarfélaga og annarra hagsmunaaðila til lengri tíma. 

6.2 Stefnumörkun um skipulagsmál 
Fjallabakssvæðisins 

Á árunum 1991 til 1994 var unnið framtíðarskipulag fyrir Friðland að Fjallabaki. 

Skipulagið var unnið í samvinnu við samráðsnefnd um Friðland að Fjallabaki og Skipulag 

ríkisins. Í samráðsnefndinni sátu fulltrúar frá Holta- og Landsveit, Rangárvallahreppi, 

Ferðafélagi Íslands og Náttúruverndarráði. Árið 1994 kom út skýrslan „Fjallabakssvæðið – 

stefnumörkun í byggingar- og skipulagsmálum 1993–2003― (Skipulag ríkisins, 1994) og 

stuðst var við hana í undirbúningi svæðisskipulags miðhálendis Íslands á sínum tíma 

(Skipulag ríkisins, 1999). Í skýrslunni eru móttökusvæði fyrir ferðamenn flokkuð í:  

 Láglendismiðstöðvar sem eru móttökusvæði fyrir ferðamenn á láglendi þar sem 

öll aðstaða er fyrir hendi sem gerir þeim kleift að þola mikla umferð og álag af 

völdum ferðamanna. Í nágrenni við Landmannalaugar eru það Hrauneyjar sem 

hafa verið skilgreindar sem láglendismiðstöð. 

 Hálendismiðstöðvar sem eru móttökusvæði á hálendi í meira en 500 m.y.s. Þar er 

gert ráð fyrir að aðstaða og umhverfi þoli allmikla umferð og álag. Gert ráð fyrir 

gistiaðstöðu, aðstöðu fyrir dagsgesti, aðstöðu fyrir frágang sorps, hreinlætis-

aðstöðu, hestaaðstöðu, aðstöðu til fræðslu og upplýsingagjafar, göngustígum og 

landvörslu. Gisting er aðallega í skálum og á afmörkuðum tjaldssvæðum og 

gerðar eru kröfur um vatnssalerni. Gert er ráð fyrir að góð tengsl séu á milli 

göngustíga og þeir merktir. Fræðsla um svæðið sé bæði innanhúss og á skiltum 

en landverðir, ásamt starfsmönnum rekstraraðila, séu staðsettir þar. 
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Landmannalaugar, Landmannahellir, Lambaskarðshólar og Hvanngil eru 

skilgreind sem hálendismiðstöðvar.  

 Skálasvæði. Þar er þjónustustig lægra. Þau skiptast í flokka eftir staðsetningu við 

gönguleiðir, reiðleiðir eða skoðunarverða staði. Skálasvæði á Fjallabakssvæðinu 

eru skilgreind í Hrafntinnuskeri, við Bjallavað, í Vesturdölum, við Álftavatn og í 

Emstrum (Skipulag ríkisins, 1994). 

 

Samkvæmt stefnumörkuninni á að vinna deiliskipulag á öllum móttökusvæðum ferða-

manna áður en frekari uppbygging á sér stað. Í skýrslunni eru settar fram áherslur við 

vinnslu deiliskipulags á Fjallabakssvæðinu og sjást þær í töflu 4 hér að neðan.  

 

Tafla 5. Áherslur í vinnslu deiliskipulags Landmannalauga (Skipulag ríkisins, 1994). 

Að gerðar séu ýtrustu kröfur um mannvirkjagerð hvað varðar staðsetningu, frágang og 

útlit.  

Að auðvelt sé að afla neysluvatns. 

Að nota eigi jarðhita þar sem hann er fyrir hendi. 

Að byggja eigi upp aðstöðu á fáum afmörkuðum svæðum vegna hagkvæmni hvað 

varðar: 

 Umhirðu og eftirlit. 

 Nýtingu skála. 

 Meðferð sorps og frárennslis.  

 Álagi sé haldið á slitsterkari svæðum. 

 Auðveldi eftirlit og umgengni.  

 Auðveldi fræðslustarf landvarða.  

 

 

Þrátt fyrir að þessi stefna hafi verið sett fram árið 1994 og að deiliskipulag hafi ekki verið 

gert fyrir Landmannalaugar hafa þó nokkur mannvirki risið, svo sem nýtt salernishús og 

nýtt starfsmannahús, önnur mannvirki hafa þó vikið í þeirra stað. Þetta hefur verið gert með 

bráðabirgða stöðuleyfum sem samþykkt hafa verið af sveitastjórn.  

 

Árið 2009 var gefin út áfangaskýrsla í tengslum við vinnslu nýs rammaskipulags 

Fjallabakssvæðisins. Rammaskipulagið á að ná til samgangna (einkum Fjallabaksleiðar 

nyrðri) og ferðaþjónustusvæða, auk þess sem fjallað er um hvers konar þjónustu eigi að 

byggja upp á hverju ferðaþjónustusvæði fyrir sig (Rangárþing ytra, 2009). Nokkrar af 

áherslum áfangaskýrslunnar frá árinu 2009 eru frábrugðnar þeim áherslum sem komu fram 

í stefnumörkunarskýrslu Fjallabakssvæðisins frá árinu 1994 eins og sjá má á töflu 5 hér að 

neðan.  
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Tafla 6. Samanburður á stefnu um Fjallabakssvæðið frá árinu 1994 og 2009. 

Fjallabakssvæðið – stefnumörkun í byggingar- og 

skipulagsmálum 1993–2003 frá árinu 1994: 

Áfangaskýrsla 1: Fjallabakssvæðið samgöngur og 

ferðaþjónusta við Fjallabaksleið nyrðri. Frá árinu 

2009: 

Uppbygging miðstöðva fyrir ferðamenn staðsett við 

jaðar hálendisins.  

Meginhluti gistiaðstöðu á láglendi. 

 Álagi beint á afmörkuð svæði í útjöðrum 

skipulagssvæðisins. 

Gisting takmörkuð við fá miðstöðvarsvæði.  

Álagi létt af hálendissvæðum og atvinnutækifærum 

í byggð fjölgað. 

 

Bæta þjónustu á hálendinu til að taka á móti auknum 

ferðamannastraumi. 

Að byggja upp nýtt þjónustusvæði fyrir ferðamenn 
og huga að nýjum stað fyrir hálendismiðstöð. 

 

 

Í áfangaskýrslunni kemur fram að stór hluti endurskoðunar aðalskipulags Rangárþings ytra, 

hvað varðar Friðland að Fjallabaki, snúist um ákvörðun um framtíðarlegu Fjallabaksleiðar 

nyrðri. Í kjölfar þess að hún hefur verið færð í flokk stofnvega þarf að gera á henni nokkrar 

endurbætur. Þær snúast um að losa um flöskuhálsa í núverandi vegakerfi en helsti 

flöskuhálsinn er sá hluti vegarins sem liggur upp Frostastaðaháls meðfram Frostastaða-

vatni. Fram kemur að meginhluta ársins sé hann torfær yfirferðar sökum frosts, snjóa og 

aurbleytu (Rangárþing ytra, 2009). Að sögn Guðríðar Þorvaldsdóttur (skrifleg samskipti 10. 

maí 2011) hefur umræða um stofnveg að Fjallabaki snúist um hættuna á mögulegri 

eldvirkni í Kötlu og Eyjafjallajökli og því tengist hún fyrst og fremst öryggismálum. Þær 

tillögur sem settar eru fram eru: Endurbætur á núverandi leið um Frostastaðaháls, Jarðfallið 

(núverandi vetrarleið), hálsinn milli Ljótapolls og Norðurnámu eða Blautuverum norðan 

Ljótapolls. Nánari umfjöllun um staðsetningu og staðhætti er varða þessar tillögur má sjá á 

myndum 10 hér að neðan og mynd 11 á bls. 40. Myndirnar hér að neðan eru teknar úr 

áfangaskýrslu 1 um skipulag Fjallabakssvæðisins og eru númeraðar samkvæmt umfjöllun í 

þeirri skýrslu (Rangárþing ytra, 2009).  

Mynd 10. Áherslur í áfangaskýrslu 1 um skipulag Fjallabakssvæðisins.  

Heimild: Rangárþing ytra, 2009. 
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Í áfangaskýrslunni eru lagðar fram tillögur um að hálendismiðstöð, sem þjóna myndi 

Fjallabakssvæðinu í heild, yrði byggð í námunda við Landmannalaugar. Helsta forsenda 

þess að slík miðstöð yrði byggð er að Fjallabaksleið nyrðri yrði lagfærð og að hægt yrði að 

hafa leiðina opna lengur en nú er. Þrjár tillögur eru settar fram í áfangaskýrslunni sem 

valmöguleikar til þess að mæta auknum fjölda ferðamanna á Fjallabakssvæðinu. Þær eru 

að: 

 Aðstaða verði bætt á þeim svæðum þar sem hún er fyrir hendi, m.a. í 

Landmannalaugum. 

 Byggt verði upp nýtt þjónustusvæði í námunda við Fjallabaksleið nyrðri. 

 Allri stærri uppbyggingu verði beint á jaðarsvæði hálendisins. 

Tillaga er lögð fram um að draga úr álagi í Landmannalaugum með því að færa hluta 

starfseminnar annað. Þetta væri gert vegna þess að ásýnd svæðisins er talin slæm, 

tjaldsvæði óaðlaðandi, gróður slitinn, umferð mikil og bílastæði illa skilgreind. Sú 

starfsemi og mannvirki sem stungið er upp á í tillögunni að verði áfram í Land-

mannalaugum er: 

 

 Gistiaðstaða í skála Ferðafélags Íslands, starfsmannahús og snyrtingar.  

 

Lagt er til að dregið verði úr umferð inn í Landmannalaugar, að liðkað verði fyrir gangandi 

umferð og að tjaldsvæði verði minnkað um þriðjung af núverandi stærð sinni. Í tillögunni 

er stungið upp á nýjum framkvæmdum í Landmannalaugum til að bæta ástand svæðisins en 

þær eru:  

 

 Uppbygging dagdvalaraðstöðu fyrir gesti, baðhús tengt heitu lauginni og 

framkvæmdir til að bæta aðgengi gangandi vegfarenda, s.s. brýr, bættir stígar og 

merkingar.  

 

Sú starfsemi sem stungið er upp á að verði færð er tjaldsvæði, hesthús, verslun og 

veitingar, ruslagámur og bílastæði að stórum hluta.  

 

Tillaga er lögð fram um val milli þriggja staða þar sem hugsanleg aðalmiðstöð ferða-

þjónustu í Friðlandi að Fjallabaki myndi rísa og myndi taka við þeirri starfsemi sem færð 

væri úr Landmannalaugum. Fyrri tillagan um staðsetningu er, eins og sjá má á mynd 11. 

við jaðar Norðurnámshrauns, annað hvort á Sólvangi (svæði A) eða við hraunjaðarinn um 1 

km austar (svæði B).  Seinni staðsetningin er Frostastaðahraun norðan Norðurnáma og er 

merkt með gulum hring. Í áfangaskýrslunni er tekið fram að þetta séu góðar staðsetningar 

vegna þess að þar er góð og eðlileg tenging við Fjallabaksleið nyrðri, þar eru möguleikar á 

góðri aðlögun að landslagi, þar er nægt landrými, góð lega gagnvart sólarátt og í þægilegri 

göngufjarlægð til Landmannalauga. Uppbygging samkvæmt tillögunni yrði:  

 Gistirými í húsi/húsum, tjaldssvæði, salernisaðstaða, dagdvalaraðstaða, verslun 

og veitingar, starfsamannahús, bílastæði og gámastaður (Rangárþing ytra, 2009). 
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Mynd 11. Mögulegar veglínur og nýir þjónustustaðir ferðamanna. 

Heimild: Landmótun, 2009. 



40 

Samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 er almennt gert ráð fyrir því á 

verndarsvæðum að þjónustumiðstöðvar fyrir ferðamenn séu á láglendi. Þjónustumiðstöðvar 

á hálendi eru aftur á móti tilkynningaskyldar. Þetta þýðir að framkvæmdir við hálendis-

miðstöð innan Friðlands að Fjallabaki væru matsskyldar og er það Skipulagsstofnunar að 

vinna matið. Í matslýsingu á deiliskipulagi þarf að koma umhverfislýsing svo að hægt sé að 

meta hvaða þættir í umhverfinu eru líklegir til að verða fyrir áhrifum af fyrirhuguðum 

framkvæmdum. Þetta á við um t.d. gróðurfar, vatn, uppbyggingu og nýtingu svæðisins. Í 

matsskýrslunni á einnig að vera svokölluð umhverfisviðmiðun, en hún á að byggjast á 

markmiðum laga um náttúruvernd. Þar er líklegum áhrifum hvers liðar lýst, svo sem hvort 

þau eru langvarandi, afturkræf o.s.frv. Þá á líka að setja fram svokallaðan núllkost, þar sem 

kostir og gallar hugsanlegrar framkvæmdar eru bornir saman við það að svæðið yrði látið 

vera og ekkert gert (Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000).   

 

Í stefnumörkunarskýrslunni frá árinu 1994 er horft sérstaklega til þeirra nota sem hægt er 

að hafa af ferðamennsku á Fjallabakssvæðinu. Fjallað er um nytjar sveitarfélaga og íbúa 

sveitarfélagsins af ferðamennskunni sem árið 1994 hafði átt sér stutta sögu. Það var einkum 

í formi gistingar, tjaldsvæða og snyrtiaðstöðu, sem sveitarstjórnir höfðu umsjón með við 

gangnamannaskála, auk skipulagðra ferða heimamanna með ferðamenn. Í skýrslunni kemur 

jafnframt fram að ferðmannastraumur um Fjallabakssvæðið sé álitinn auðlind sem sé mjög 

vannýtt af hálfu sveitarfélaga og að gert sé ráð fyrir að heimamenn og sveitarstjórn komi í 

ríkara mæli að rekstri ferðaþjónustu á svæðinu. Þannig eru settar fram tillögur um að 

sveitarstjórn feli einstökum rekstraraðilum umsjón með móttöku ferðamanna á 

afmörkuðum miðstöðva- og skálasvæðum. Tekið er fram að Ferðafélag Íslands hafi átt 

hvað mestan þátt í uppbyggingu aðstöðu fyrir ferðamenn á Fjallabakssvæðinu og að félagið 

hafi haft af því töluverðar tekjur (Skipulag ríkisins, 1994). Settar eru fram nokkrar tillögur 

að stjórnsýslu Fjallabakssvæðisins og að samræmd stjórn verði yfir öllu skipulagssvæðinu. 

Þannig er lagt til að svæðisstjórn heimamanna hafi umsjón með svæðinu í samvinnu við 

náttúruverndaryfirvöld. Tillögurnar sem settar eru fram eru: 

 Að stækka friðlandið þannig að Fjallabakssvæðið verði innifalið í núverandi 

friðlýsingu. 

 Að allt Fjallabakssvæðið verði skilgreint sem fólkvangur, þar er átt við Friðland 

að Fjallabaki og jaðarsvæði þess innan Fjallabakssvæðisins. 

 Að Friðland að Fjallabaki haldi friðlýsingu sinni en að jaðarsvæði Fjallabaks-

svæðisins verði skilgreint sem fólkvangur.  

Mælt er með að alvarlega verði íhugað að breyta skilgreiningu Friðlands að Fjallabaki og 

jaðarsvæði þess, þ.e.a.s. öllu Fjallabakssvæðinu, í fólkvang sem myndi fela í sér að 

verkefni og skyldur myndu færast frá Náttúruverndarráði (núverandi Umhverfisstofnun) 

yfir á sveitarfélög og heimamenn (Skipulag ríkisins, 1994).  

Skýrslan vakti sterk viðbrögð þegar hún kom út. Í grein eftir Árna Pál Árnason, Ólaf H. 

Guðgeirsson og Þorvarð Hjalta Magnússon, sem birtist í Morgunblaðinu þann 27. apríl 

1994, gagnrýna þeir það einhliða vald sem sveitarstjórnir hafa í skipulagsmálum á 

Fjallabakssvæðinu. Greinahöfundar gera athugasemd við að ekki hafi verið haft samráð við 

útivistarsamtök, þrátt fyrir að Ferðafélag Íslands hafi átt fulltrúa í nefndinni. Í framhaldinu 

varpa höfundar fram þeirri spurningu, hvort það sé rétt að þeir sem reka fé á fjöll eigi 

landið eða hvort það sé sameign Íslendinga allra. Hörð ádeila kemur fram á stjórnsýsluna 
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og segja höfundar það óviðunandi að sveitarstjórnir geti einhliða sett reglur um landnýtingu 

á hálendinu því að þannig sé verið að færa löggjafarvald frá kjörnum fulltrúum þjóðarinnar 

til svonefndra landeigenda, en slíkt er óviðunandi fyrir útivistarfólk að mati höfunda (Árni 

Páll Árnason, Ólafur H. Guðgeirsson og Þorvarður Magnússon, 1994, 27. apríl).  

Höfundar leggja áherslu á að ein helstu verðmæti þjóðarinnar séu hinar miklu óbyggðir 

hálendisins sem draga að sér bæði íslenska og erlenda ferðamenn. Í framhaldi af því eru 

skipulagstillögur, er varða uppbyggðan veg um Fjallabak og áhersla á skálagistingu í stað 

tjaldstæða, gagnrýndar. Að þeirra mati missir Fjallabakssvæðið aðdráttarafl óbyggðanna 

við framkvæmdir sem auka gegnumstreymisumferð á Fjallabakssvæðinu. Þannig telja þeir 

að umferð ferðamanna, sem dvelja lengi á svæðinu, muni breytast í hraðfara 

gegnumstreymisumferð þar sem ferðamenn nýta alla aðstöðu verr og að það stuðli að 

tegund ferðamennsku sem einkennist af fjöldaferðamennsku. Að mati greinahöfunda þurfa 

skipulagstillögur er varða Fjallabakssvæðið að vinnast undir stjórn umhverfisráðuneytisins 

og í samráði við það fólk sem notar hálendið (Árni Páll Árnason, Ólafur H. Guðgeirsson og 

Þorvarður Magnússon, 1994, 27. apríl). 

Mikla athygli vakti árið 2009 þegar fréttir bárust af áætlunum um að reisa hálendishótel að 

Fjallabaki. Í grein sem birtist á vef Félags leiðsögumanna 26. ágúst 2009 er fjallað um að 

eigandi söluskála nálægt Hvolsvelli hafi fest kaup á hóteli sem staðsett er á Nesjavöllum. Í 

fréttinni kemur fram að eigandinn hyggist flytja bygginguna í Friðland að Fjallabaki 

(Stefán Helgi Valsson, 2009, 26. ágúst). Árið 2010 var skipuð svokölluð samgöngu-, 

hálendis- og umhverfisnefnd Rangárþings ytra (Rangárþing ytra, 2010, 12. júlí) og hefur 

henni verið falið að fjalla um rammaskipulag Friðlands að Fjallabaki. Í fundargerð 2. 

fundar samgöngu-, hálendis- og umhverfisnefndar Rangárþings ytra frá 10. ágúst 2010 

kemur fram að húsið er 1850 m
2
 að stærð. Sótt sé um flutning á þessum mannvirkjum á eitt 

af þeim svæðum sem nefnd eru í skipulagstillögunum hér að ofan, eða nánar tiltekið „á 

hraunsléttu rétt austan við gatnamótin Landmannalaugar-Fjallabak“ (Stefán Helgi 

Valsson, 2009, 26. ágúst). Tekið er fram að byggingarleyfi sé háð umsögn umsagnaraðila. Í 

greininni kemur fram að þar eigi að selja gistingu og veitingar og að bjóða eigi upp á 

gistingu á tjaldsvæði. Reksturinn á að vera á ársgrundvelli, á veturna eigi að bjóða upp á 

vélsleðaferðir og þjónustu við jeppafólk en á sumrin eigi að til að mynda að bjóða upp á 

ferðir á fjórhjólum með leiðsögn.  

Með greininni fylgja athugasemdir frá Sveini Rúnari Traustasyni (2009, 26. ágúst), 

umhverfisfulltrúa Ferðamálastofu, því að í greininni er tekið fram að Ferðamálastofa hafi 

styrkt vinnslu deiliskipulags í Landmannalaugum sérstaklega með hálendishótel í huga. 

Sveinn Rúnar leggur áherslu á að styrkurinn hafi verið ætlaður til að styðja við og efla 

vandaða og faglega skipulagsgerð í Landmannalaugum en ekki sérstaklega með hálendis-

hótel í huga. Þannig leggur Sveinn Rúnar áherslu á að Ferðamálastofa styrki aðeins 

verkefnið að því tilskyldu að öll skipulagsvinna sé fagleg og vönduð, að hlustað sé á 

sjónarmið og ráðleggingar Ferðamálastofu, rannsóknaraðila í ferðamálafræðum innan 

Háskóla Íslands og annarra sambærilegra aðila, að gætt verði að því að skipulagsvinna sé 

hugsuð til langrar framtíðar og með sjálfbærni í huga, að hugað verði m.a. að þolmörkum 

svæðisins á faglegum forsendum og að skipulagsvinna sé ekki byggð á stundarhagsmunum 

og/eða óskum einstakra aðila (Sveinn Rúnar Traustason, 2009, 26. ágúst).  

Í fundargerð 2. fundar samgöngu-, hálendis- og umhverfisnefndar Rangárþings ytra 10. 

ágúst 2010 kemur fram að sótt hafi verið um leyfi til hreppsráðs Rangárþings ytra til að 



42 

byggja hálendishótel í Friðlandi að Fjallabaki. Hreppsráðið frestaði samþykkt stöðuleyfis 

þar til leyfi landeiganda, umsögn Umhverfisstofnunar og álit samgöngu-, hálendis- og 

umhverfisnefndar Rangárþings ytra lægju fyrir. Í fundargerð samgöngu-, hálendis- og 

umhverfisnefndarinnar kemur fram að hún „leggist eindregið gegn því að umrædd 

mannvirki verði reist á því svæði sem um er rætt í umsókninni.“ Ástæður þess eru að: 

 Ekki sé til deiliskipulag sem gerir ráð fyrir slíkri uppbyggingu. 

 Stefna skuli að því að uppbygging þjónustusvæða fyrir hálendisfara verði í 

framtíðinni við hálendisjaðar og í undantekningartilvikum á skilgreindum 

skálasvæðum sem ekki er áætlað að fjölga umfram það sem nú er. 

 Áætluð staðsetning mannvirkja er innan marka Friðlands að Fjallabaki og ekki 

liggja fyrir nein leyfi fyrir umræddum byggingum, hvorki frá landeigendum, þ.e. 

frá ríkinu, eða frá nefnd um Friðland að Fjallabaki. 

 Það er samdóma álit nefndarinnar að hér sé um afar fordæmisgefandi mál að 

ræða, sem gæti kallað yfir svæðið mikla ásókn í frekari mannvirkjagerð. 

Á sama fundi var fjallað enn frekar um Fjallabaksnefnd og hvort fulltrúi samgöngu-, 

hálendis- og umhverfisnefndar ætti ekki að eiga sæti í henni (Rangárþing ytra, 2010, 10. 

ágúst). Áður en aðalskipulag Rangárþings ytra var samþykkt var hagsmunaaðilum gert 

kleift að koma með athugasemdir og voru þær teknar fyrir á 58. fundi hreppsnefndar 

Rangárþings ytra sem fór fram 26. maí 2010. Þar gerir Ferðafélag Íslands meðal annars 

athugasemdir við að ekki hafi verið haft samráð við félagið við gerð aðalskipulagsins um 

skilgreind þjónustusvæði ferðamanna á afréttum, þar með töldu Friðalandi að Fjallabaki. 

Svör hreppsnefndar voru á þann veg að sveitarfélagið muni bera ábyrgð á vinnu ramma-

skipulags sem á að vinna í samstarfi við hina fjölmörgu umsjónar- og hagsmunaaðila með 

hagsmuni almennings að leiðarljósi. Fram kemur að sveitarfélagið hafi einnig unnið 

undirbúningsvinnu vegna deiliskipulags í Landmannalaugum þar sem skipulagsvinna og 

möguleg færsla þjónustuþátta í Landmannalaugum kalli á víðtækt samráð fjölmargra aðila 

(Rangárþing ytra, 2010, 26. maí).  

Í niðurstöðum rannsókna, sem unnar voru fyrir ritgerð þessa, eru viðhorf hagsmunaaðila til 

skipulagstillagnanna kannaðar, auk þess sem viðhorf þeirra til skipulagsmála á Fjallabaks-

svæðinu verða dregin fram.  
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7 Rannsóknaraðferðir 

Við rannsókn á viðhorfum ferðamanna og hagsmunaaðila til uppbyggingar og skipulags 

Landmannalauga var spurningakönnun dreift meðal 1105 ferðamanna á tímabilinu 3. til 9. 

júlí 2009 og viðtöl voru tekin við 24 ferðamenn í Landmannalaugum dagana 4. og 5. júlí 

2009. Viðtöl við fulltrúa sveitarstjórnar, skipulags-, umhverfis- og ferðþjónustuaðila voru 

tekin á tímabilinu 4. júlí 2009 til 30. maí 2010. Þátttökuathuganirnar voru gerðar annars 

vegar meðan á dvöl rannsakanda í Landmannalaugum stóð og hins vegar í ferð sem farin 

var í Landmannalaugar með fulltrúum sveitastjórnar, skipulags-, umhverfis- og 

ferðamálaaðila 16. september 2009. Þessar rannsóknir voru gerðar til að öðlast bæði 

yfirgripsmikla, en einnig ítarlega, innsýn í viðhorf hagsmunaaðila til málefna svæðisins.  

Staðlaði spurningalistinn, sem notaður var í rannsókn þessari, þ.e.a.s í  þeim hluta sem 

sneri að spurningakönnuninni, var sá sami og notaður var í þolmarkarannsókn sem unnin 

var í Landmannalaugum árið 2001 og greint hefur verið frá hér að ofan. Spurningalistinn 

var hannaður af Önnu Dóru Sæþórsdóttur með það að markmiði að kanna upplifun, viðhorf 

og skynjun ferðamanna á Landmannalaugum auk þess að kanna óskir þeirra varðandi 

náttúru, uppbyggingu og þjónustu og hvort væntingar þeirra til svæðisins hefðu staðist. 

Spurningalistinn þótti henta vel til að fá heildræna sýn á upplifun og viðhorf ferða-

mannanna til mannvirkja, inniviða, aðstöðu og skipulags svæðisins, auk þess að meta 

hvaða þættir höfðu mest áhrif á upplifun þeirra. Markmið rannsakanda var að ná til allra 

þeirra sem komu inn í Landmannalaugar á því tímabili sem á gagnaöflun stóð. Ákveðið var 

að dvelja í Landmannalaugum í um vikutíma til að ná eðlilegri dreifingu gesta, hvort sem 

um var að ræða dagsferðagesti eða fólk sem gisti á staðnum. Þannig náðist góð breidd í 

úrtakið og viðhorf bæði þeirra sem dvelja þar að kvöldi til og þeirra sem dveljast þar að 

degi til.  

Til að ná betri dreifingu ferðamanna yfir sumartímann hefði verið æskilegt að leggja 

spurningalista fyrir og taka viðtöl við ferðamenn á mismunandi tímum yfir sumarið. 

Könnun Ferðamálastofu (2010) sýnir t.d. að Ítalir og Spánverjar eru líklegri til að sækja 

Ísland heim í lok sumars, en árið 2009 komu 47% Spánverja og 47% Ítala í ágúst á móti 

22% Spánverja og 21% Ítala í júlí sama ár. Það veldur því ákveðinni bjögun á úrtakinu að 

safna gögnum aðeins í júlí en vegna takmarkaðs fjármagns og tíma var einungis hægt að 

vinna með úrtak á einu tímabili. Til að meta betur dreifingu ferðamanna á því tímabili sem 

rannsóknin í Landmannalaugum var unnin voru tölulegar upplýsingar frá árinu 2009 

skoðaðar. Dreifing ferðamanna var skoðuð út frá markaðssvæðunum: Norðurlöndum, 

Bretlandi, Evrópu, Norður-Ameríku og öðrum. Það sem helst einkenndi ferðamenn á 

Íslandi sumarið 2009, þegar rannsóknin var unnin, var að Evrópubúar voru fjölmennasti 

hópurinn og náði fjöldi ferðamanna þaðan hámarki í ágúst. Fjöldi ferðamanna frá Norður-

Ameríku og Bretlandi náði sömuleiðis hámarki í ágúst (Ferðamálastofa, 2009). Flestir 

ferðamenn frá Norðurlöndunum komu aftur á móti í júní og júlí. Hópurinn sem 

skilgreindur var sem „aðrir― náði einnig hámarksfjölda í júní og júlí. Taka verður tillit til 

þessara þátta við greiningu þeirra gagna sem fjallað er um í þessari ritgerð og gera má ráð 
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fyrir að niðurstöður endurspegli að einhverju leyti þessa dreifingu. Sjá dreifingu 

ferðamanna á mynd 12. 

Á tímabilinu þegar fyrri hluti gagnaöflunar fór fram, þ.e.a.s spurningakönnunin og viðtöl 

við ferðamenn 3. til 9. júlí 2009, var veður mjög gott og mældist með því besta sem gerist á 

landinu. Samkvæmt gögnum Veðurstofu Íslands (2009) var tíðarfar í júlí almennt mjög 

hlýtt og þurrt um allt land og átti þetta sérstaklega við um fyrstu viku mánaðarins. Skúrir 

féllu þó sums staðar sunnanlands en komu mjög ójafnt niður (Veðurstofa Íslands, 2009). 

Þetta endurspeglar vel veðrið á því tímabili sem gagnaöflunin fór fram. Sólin skein, varla 

sást ský á himni alla vikuna og hitinn var á bilinu 10–15°C. Eina undantekningin var á 

öðrum degi gagnaöflunar, 4. júlí, þegar úrhellisrigning hófst undir morgun og stóð yfir 

allan daginn. Þetta hafði nokkur áhrif á svör, bæði í spurningakönnun og í viðtölum við 

ferðamenn, eins og greint verður nánar frá í niðurstöðukafla.  

Spurningar í spurningalista og í viðtölum voru settar fram með markmið rannsóknarinnar 

að leiðarljósi, að kanna viðhorf ferðamanna og fulltrúa ýmissa hagsmunaaðila til upp-

byggingar og skipulagsmála á svæðinu. Hér á eftir verður greint ítarlega frá þeirri aðferða-

fræði sem stuðst var við, gagnaöflun, ástæðu fyrir vali á úrtaki og úrvinnslu þeirra gagna 

sem safnað var.  

7.1 Spurningakönnun 

Markmið spurningakannana er að afla upplýsinga um eiginleika, hegðun og viðhorf þess 

þýðis sem um ræðir með því að leggja fyrir það staðlaðan spurningalista. Spurninga-

kannanir hafa meðal annars verið notaðar innan land- og ferðamálafræði til að rannsaka 

viðhorf fólks til umhverfismála og til að greina ferðamynstur og ferðahegðun (McLafferty, 

2010). Spurningakannanir eru ein af mörgum leiðum sem hægt er að nota til að safna 

upplýsingum um hóp fólks. Þær hafa verið taldar sérstaklega gagnlegar þegar kanna á 

viðhorf og skoðanir fólks til félagslegra og umhverfistengdra málefna, eins og við á í tilviki 

rannsóknarinnar sem fjallað er um hér. Spurningakannanir hafa einnig þótt gagnlegar til að 

komast að flóknum hegðunarmynstrum og félagslegum tengslum manna á milli 

(McLafferty, 2010).  

Mynd 12. Yfirlit yfir fjölda erlendra ferðamanna til Íslands eftir mánuðum og 

markaðssvæðum árið 2009. Heimild: Ferðamálastofa, 2009. 
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Eins og fram hefur komið var spurningalistinn í þessari rannsókn einnig notaður í 

þolmarkarannsókn á félagslegum þolmörkum ferðamanna árið 2001. Við hönnun hans er 

aðallega stuðst við lokaðar spurningar en í nokkrum tilvikum eru þær opnar. Með lokuðum 

spurningum er átt við að þær eru settar þannig fram að svarendur geta einungis svarað á 

fyrirfram ákveðinn hátt, t.d. já eða nei. Í opnum spurningum gefst svarendum hins vegar 

færi á að svara á óformlegri hátt, t.d. með því að segja hvað kom viðkomandi mest á óvart 

(McLafferty, 2010).  

Svörin voru skoðuð út frá tilteknum breytum, þ.e.a.s. kyni, aldri, þjóðerni, ferðamáta og 

ferðahegðun. Gögnin voru að mestu greind í formi lýsandi tölfræði. Í flestum tilvikum voru 

svör greind í hlutfalli við fjölda þeirra ferðamanna sem spurðir voru. Í sumum tilvikum var 

vegið meðaltal fundið með því að notast við fimm kvarða Líkert-skala. Þar stendur 

tölustafurinn 1 fyrir ákveðna fullyrðingu sem styrkist svo eða veikist eftir skalanum og 

endar á andstæðri fullyrðingu í tölustafnum 5. Sem dæmi má taka að þegar tölustafurinn 1 

merkir að þátttakandi sé mjög ósammála tiltekinni fullyrðingu þýðir tölustafurinn 2 að hann 

sé frekar ósammála henni, númer 3 að hann sé hlutlaus, númer 4 að hann er frekar sammála 

og tölustafurinn 5 að þátttakandi sé mjög sammála fullyrðingunni. Ef vegið meðaltal er 

nálægt 5, þá sýnir það að fólk sé mjög sammála staðhæfingunni en ef vegið meðaltal er 

nálægt 1, þá er fólk mjög ósammála staðhæfingunni. Í túlkun niðurstaðna var gert ráð fyrir 

að fólk túlki spurningar á ólíkan hátt eða sleppi því að svara tilteknum spurningum 

(Bryman, 2004).  

Spurningalista var dreift við upplýsingamiðstöðina, við skálann, á tjaldstæðinu og á bíla-

stæðinu. Spurningalistinn var á fjórum tungumálum og hægt var að velja um að svara 

honum á ensku, þýsku, frönsku eða íslensku. Rannsakandi var einn að störfum, fyrir utan 

tvo daga þegar leiðbeinandi kom og hjálpaði til. Gagnaöflun hófst stuttu eftir að rann-

sakandi kom inn í Landmannalaugar, nánar tiltekið 3. júlí kl. 17:30. Þá daga sem ekki var 

verið að ferðast til eða frá Landmannalaugum stóð gagnaöflun yfir frá kl. 8:00 á morgnana 

til um kl. 23:00 á kvöldin. Síðasta dag gagnaöflunar, 9. júlí, var gögnum safnað til kl. 

16:00. Í töflu 7 má sjá skiptingu svarenda eftir dögum, á hvaða tungumáli spurningalistinn 

var og hversu margir svöruðu ekki. Annars vegar voru þeir taldir sem neituðu að svara eða 

gátu það vegna tímaleysis, t.d. vegna þess að hópferðabíll þeirra var að fara af svæðinu. 

Hins vegar voru þeir taldir sem sáust keyra burt eða lögðu af stað í göngu af svæðinu án 

þess að til þeirra næðist.    
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Tafla 7. Yfirlit yfir gagnaöflun dagana 3. til 9. júlí 2009. Skipt eftir dögum, tíma gagnaöflunar, tungumáli 

spurningalista, fjölda svarenda og fjölda þeirra sem svöruðu ekki. 

Dagsetning Gagnaöflun Íslenska Enska Franska Þýska Svöruðu 

ekki 

Svar- 

hlutfall 

3.7.2009 17:30-00:00 21 30 40 25 14 89 % 

4.7.2009 08:00-23:00 30 47 52 14 100 59 % 

5.7.2009 08:00-23:00 52 65 39 49 45 82 % 

6.7.2009 08:00-23:00 28 74 26 34 68 70 % 

7.7.2009 08:00-23:00 28 74 36 46 40 82 % 

8.7.2009 08:00-23:00 36 80 32 40 50 79 % 

9.7.2009 08:00-16:00 37 37 29 21 60 67 % 

 Samtals 215 407 254 229 377 75 % 

 

Með dreifingu og úrvinnslu á slíkum fjölda spurningalista var mögulegt að fá góða yfirsýn 

yfir viðhorf stórs hóps ferðamanna út frá tölfræðilegum upplýsingum (Bryman, 2004). Með 

því að nota tölfræði fæst ákveðin vísbending um hvað virðist vera sameiginleg skoðun og 

viðhorf flestra, en hvorki er gert ráð fyrir einstökum persónubundnum upplifunum né gefið 

færi á að skilja hvaða hugsanir búa að baki svörum (Esterberg, 2002). Því var ákveðið að 

taka einnig persónuleg viðtöl við ferðamenn í Landmannalaugum. 

7.2 Viðtöl 

Í rannsókninni voru tekin hálfstöðluð viðtöl við annars vegar 24 ferðamenn í Landmanna-

laugum dagana 4. og 5. júlí 2009 og hins vegar við fulltrúa nokkurra helstu hagsmunaaðila 

á tímabilinu 30. júní 2009 til 31. maí 2010. Með viðtölum er átt við orðaskipti þar sem 

rannsakandi reynir að fá fram skoðanir fólks með því að spyrja spurninga (Dunn, 2005). Til 

eru þrjár gerðir viðtala: stöðluð, óstöðluð og hálfstöðluð. Í stöðluðum viðtölum er stuðst 

við fyrirfram tilbúinn spurningalista. Í óstöðluðum viðtölum fer viðtalið aftur á móti fram á 

óformlegan hátt og er meira eins og samræða og frásögn þar sem viðmælandi fær að njóta 

sín og segja frá því sem hann/hún hefur áhuga á að tala um (Dunn, 2005). Hálfstöðluð 

viðtöl byggjast á því að rannsakandi fer af stað með fyrirfram ákveðna viðtalspunkta en 

mikilvægt er að hann sé sveigjanlegur svo að viðmælandi geti haft áhrif á þróun viðtalsins. 

Gæta þarf þess að viðtalið flæði vel og að viðmælendur komi skoðunum sínum vel til skila. 

Í slíkum viðtölum er markmiðið að rannsaka viðfangsefnið á opinn hátt og gefa við-

mælendum tækifæri á að tjá skoðanir sínar og hugmyndir með sínum eigin orðum 

(Esterberg, 2002).  

Mikilvægt er að viðmælendur séu valdir vegna þeirrar vitneskju og reynslu sem þeir búa 

yfir um rannsóknarefnið hverju sinni (Cameron, 2005). Áherslurnar, sem lagðar voru við 

val á viðmælendum meðal ferðamanna í Landmannalaugum, voru nokkuð ólíkar þeim 
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áherslum sem lagðar voru við val viðmælenda meðal annarra hagsmunaaðila og verður það 

nánar útskýrt hér að neðan.  

7.2.1 Viðtöl við ferðamenn 

Meginmarkmið viðtalanna var að kanna viðhorf og hugmyndir ferðamanna til upp-

byggingar og skipulags ferðaþjónustu í Landmannalaugum, hvers konar uppbyggingu 

ferðamenn vildu í Landmannalaugum og hvers konar upplifun þeir sæktust eftir. Megin 

markmiðið var að ná til sem flestra á því stutta tímabili sem viðtölin fóru fram, sem var 

rúmlega einn dagur. Skilyrði fyrir því að hægt væri að taka viðtal var að viðmælendur 

töluðu annað hvort íslensku eða ensku. Erfitt var að finna eldra fólk af latneskum eða 

germönskum uppruna sem talaði ensku. Kort voru notuð til að auðvelda skilning við-

mælenda á staðháttum í þeim spurningum sem það átti við.  

Viðmælendur voru valdir út frá kyni, þjóðerni og lengd dvalar auk þess sem reynt var að ná 

til annars vegar fólks sem hafði komið gangandi í Landmannalaugar og hins vegar þeirra 

sem höfðu komið akandi. Þetta var gert til að meta hvort viðhorf þessara tveggja hópa væru 

frábrugðin á einhvern hátt. Eins og sést í töflu 8 hér að neðan skiptust viðmælendahópurinn 

í fjórtán konur og tíu karlmenn á aldursbilinu 20 ára til 56 ára. Viðmælendur komu frá 

Íslandi, Frakklandi, Hollandi, Belgíu, Sviss, Ítalíu, Þýskalandi, Póllandi, Bretlandi og 

Spáni. Eins og sést í töflu 8 hefur viðmælendum verið gefið kóðanúmer frá 1 til 24 en það 

er gert til að auðkenna þá í niðurstöðukaflanum.   

Tafla 8. Viðmælendur í viðtölum við ferðamenn í Landmannalaugum 4. og 5. júlí 2009.  

Viðmælendur eru greindir eftir þjóðerni, kyni, aldri, starfi og ferðamáta. 

Nr. Þjóðerni Kyn Aldur Ferðamáti 

1 Ísland, Reykjavík KVK 28 Á eigin vegum 

2 Ísland, Vestfirðir KVK 27 Á eigin vegum 

3 Frakkland KK 26 Gangandi 

4 Frakkland KVK 23 Gangandi 

5 Holland KVK 30 Gangandi 

6 Holland KK 34 Gangandi 

7 Tékkland KK 24 Gangandi 

8 Sviss KVK 27 Gangandi 

9 Ísland, Hafnarfjörður KVK 50 Á eigin vegum 

10 Ísland, Hafnarfjörður KK 50 Á eigin vegum 

11 Holland KVK 20 Á bílaleigubíl 

12 Belgía KK  25 Á bílaleigubíl 

13 Ítalía KVK 22 Með hópferðabíl 

14 Þýskaland KK 24 Með hópferðabíl 

15 Þýskaland KVK 32 Með hópferðabíl 

16 Þýskaland KVK 35 Með hópferðabíl 

17 Pólland KVK 23 Sjálfboðaliði UST 

18 Bretland KK 23 Sjálfboðaliði UST 

19 Spánn KVK 40 Sjálfboðaliði UST 

20 Ísland, Reykjavík KVK 45 Á eigin vegum 
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21 Ísland, Reykjavík KK 45 Á eigin vegum 

22 Bretland KK 50 Með hópferðabíl  

23 Þýskaland, Pakistan KK 37 Gangandi 

24 Ísland KVK 56 Á eigin vegum 

Eins og áður sagði rigndi mikið 4. júlí en það hefur án efa haft áhrif á viðhorf viðmælenda 

og upplifun þeirra. Þó svo að flest viðtölin hafi verið tekin 5. júlí, þegar veður var gott, er 

líklegt að rigningin hafi haft áhrif á heildarupplifun viðmælenda af dvöl sinni á svæðinu en 

flestir viðmælenda upplifðu rigninguna daginn áður. Það var mjög gott að fá viðhorf 

ferðamanna við tvenns konar veðurskilyrði. Annað sem haft var í huga við val á við-

mælendum var að þeir hefðu dvalist í Landmannalaugum bæði að degi til og að kvöldi til. 

Þetta var gert til að hægt væri að meta hvort upplifun þeirra væri frábrugðin eftir 

mismunandi tímum dags. Viðtölin voru tekin undir berum himni, í bíl spyrils og í 

veitingaaðstöðu Fjallafangs og stóðu flest yfir í um klukkustund. Þau voru afrituð þegar 

heim var komið og greind.  

7.2.2 Viðtöl við fulltrúa helstu hagsmunaaðila 

Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við fulltrúa nokkurra helstu hagsmunaaðila Landmannalauga 

á tímabilinu 30. júní 2009 til 31. maí 2010. Þetta var gert til að fá betri innsýn í stöðu 

skipulagsmála og til þess að viðhorf þeirra til málefna Landmannalauga kæmu fram. 

Viðmælendur voru valdir eftir hlutverki sínu í sveitarstjórnar-, skipulags-, umhverfis- og 

ferðamálum í Landmannalaugum. Í flestum tilvikum var viðmælendum sendur tölvupóstur 

þar sem þeim var greint frá markmiðum rannsóknanna og þeir beðnir um að segja frá 

hlutverki sínu og viðhorfum til skipulagsmála í Landmannalaugum. Rannsakandi mælti sér 

mót með viðmælendum á vinnustað þeirra. Rannsakandi fór sérstaka ferð til Hvolsvallar til 

að hitta fyrir sveitarstjóra Rangárþings ytra og skipulags- og byggingarfulltrúa Rangár-

þings. Viðtöl við skálavörð Ferðafélags Íslands og rekstaraðila Fjallafangs fóru fram í 

Landmannalaugum á meðan gagnasöfnun fór þar fram í júlí 2009.   

 

 

Tafla 9. Viðmælendur í viðtölum við ýmsa hagsmunaaðila. 

Viðmælandi Dags. Nánari lýsing  

Örn Þórisson 10.3.2010 Sveitarstjóri Rangárþings ytra þegar rannsókn fór 

fram.  

Rúnar Guðmundsson 10.3.2010 Byggingar- og skipulagsfulltrúi Rangárþings. 

Gísli Gíslason 30.6.2009 Landslagsarkitekt. Hann hefur haft yfirumsjón 

með vinnslu skipulags fyrir Rangárþing ytra og 

vann stefnumörkun í byggingar- og 

skipulagsmálum fyrir Fjallabakssvæðið sem kom 

út árið 1994. Hann starfaði hjá Náttúruverndarráði 

frá 1980 til 1988 og var framkvæmdastjóri ráðsins 

frá 1984 til 1988. Starfaði hjá Landmótun ehf. frá 

1994 til 2009. Hann hefur starfað hjá Steinsholti 

sf. frá janúar 2010.  
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Ólafur Örn 

Haraldsson 

31.5.2010 Forseti Ferðafélags Íslands og þjóðgarðsvörður á 

Þingvöllum. Hann er einnig höfundur Árbókar 

Ferðafélags Íslands um Friðland að Fjallabaki frá 

árinu 2010. 

Páll Guðmundsson 04.6.2010 Framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands. 

Helga Garðarsdóttir 06.7.2009 Þjónustufulltrúi fyrir skála og ferðir hjá 

Ferðafélagi Íslands. Hún hefur m.a. starfað sem 

skálavörður í skálum Ferðafélags Íslands. Hún 

starfaði í Þórsmörk sumrin 1990 og 1993 en í 

Landmannalaugum sumrin 1991, 1992, 1994, 

2008, 2009 og 2010. Helga starfaði sem 

skálavörður í Landmannalaugum sumarið 2009 

þegar rannsókn þessi var unnin þar. 

Sverrir G. 

Kristinsson 

03.7.2009 Einn af rekstraraðilum verslunarinnar Fjallafangs í 

Landmannalaugum. Starfsemi hennar hófst árið 

1992. 

Ólafur Arnar 

Jónsson 

21.5.2010 Deildarstjóri náttúruverndarsviðs 

Umhverfisstofnunar. 

Árni Bragason 12.11.2009 Starfaði hjá Náttúruvernd ríkisins frá 1998 til 

ársins 2003, þar af sem forstjóri hennar um tíma. 

Forstöðumaður náttúrusviðs Umhverfisstofnunar 

til ársins 2007. Hann starfaði þegar viðtalið var 

tekið á umhverfis- og náttúruverndarsviði hjá 

verkfræðistofunni EFLU. 

 

Auk spurningalista og viðtala við ferðamenn var upplifun rannsakanda af því að dvelja á 

svæðinu á sama tíma og ferðamennirnir, sem reynt var að ná til, stór hluti af því hvernig 

unnið var með gögnin sem safnað var. Með því að vinna þátttökuathugun á sama tíma var 

hægt að átta sig betur á þeim aðstæðum sem ferðamenn voru í á þessum tíma. Önnur 

þátttökuathugun var unnin síðar og verður betur greint frá henni hér að neðan. 

7.3 Þátttökuathuganir 

Megintilgangur rannsókna er að rannsakandi reyni að skilja heiminn í kringum sig. Einkum 

innan félagsvísinda hafa fræðimenn sóst eftir því að fá innsýn í það hvernig fólk upplifir 

sitt eigið líf, heiminn sem það lifir í og aðstæður sem það upplifir. Aðferðir sem byggjast á 

svokölluðum þátttökuathugunum (e. Participant Observations) hafa verið álitnar grund-

vallaraðferðir í slíkum rannsóknum (Crang & Cook, 2007).  

Þátttökuathuganir skiptast í þriggja stiga ferli. Á fyrsta stiginu reynir rannsakandi að öðlast 

inngöngu í hópinn sem rannsakaður er (Crang & Cook, 2007). Annað stigið felst í því að 

eyða tíma, búa eða vinna með fólkinu sem er verið að rannsaka, til að móta sér 

persónulegan skilning á hegðun þess og aðstæðum. Á þriðja stiginu er farið til baka og 

rannsakandi reynir að fylla reynslu sína merkingu með því að fjalla um og hugleiða þær 

upplifanir sem hann/hún varð fyrir á meðan á þátttökuathuguninni stóð (Crang & Cook, 

2007). Það að vera þátttakandi gerir rannsakandanum kleift að taka sjálfur þátt í rútínu og 

athöfnum viðfangsefnis síns, auk þess að mynda tengsl við fólk sem getur svo aftur opnað 

augu hans/hennar fyrir nýjum upplifunum. Auk þess að mynda tengsl við fólk, fær rann-



50 

sakandi einnig innsýn í tilfinningalegt ástand þess (Crang & Cook, 2007).  Hægt er að 

safna gögnum með því að skrifa hjá sér athugasemdir, gera skissur og taka ljósmyndir, en 

fyrst og fremst snýst þátttökuathugunin um að upplifa sjálfur þann veruleika sem 

rannsakaður er (Laurier, 2010). Það sem er mikilvægt við gerð þátttökuathuganna er að 

rannsakandi noti sínar eigin athugasemdir og lýsingar á því sem fram fer í kringum hann og 

setji sig inn í þær aðstæður sem verið er að fjalla um í hans rannsóknum (Laurier, 2010). 

Með því að vera meðvitaður um vinnslu þátttökuathugunar verður rannsakandi hluti af því 

sem rannsakað er. Hann er á sama tíma rannsakandi, þátttakandi og upplifandi í þeim 

veruleika sem fjallað er um (Crang & Cook, 2007).  

Til þess að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu vann rannsakandi tvær þátttökuathuganir 

í tengslum við málaefni Landmannalauga. Annars vegar var þátttökuathugun framkvæmd á 

meðan dvöl rannsakanda í Landmannalaugum stóð og hins vegar í vettvangsferð sem farin 

var í Landmannalaugar í september 2009.  

7.3.1 Þátttökuathugun í Landmannalaugum 3. til 9. júlí 2009 

Á meðan á fyrri þátttökuathuguninni stóð í Landmannalaugum dagana 3. til 9. júlí 2009 

gisti rannsakandi í tjaldi á tjaldsvæðinu og vann að rannsókn sinni allan daginn. Með því að 

dreifa spurningalista meðal ferðamannanna urðu ákveðin samskipti að eiga sér stað. Eftir 

ákveðinn tíma voru farin að myndast góð tengsl, sérstaklega við ferðamenn sem gistu 

lengur á svæðinu. Þetta átti einnig við um skálaverði, landverði, sjálfboðaliða á vegum 

Umhverfisstofnunar og starfsmenn Fjallafangs. Megin markmiðið var að upplifa Land-

mannalaugar, að mynda tengsl og að hlusta á frásagnir þeirra sem þar voru. Með þessu átti 

rannsakandi mun betra með að setja sig í spor ferðamanna þegar kom að því að greina 

niðurstöður bæði spurningakönnunarinnar og viðtalanna. Einnig var mikilvægt að upplifa 

þær aðstæður sem ferðamennirnir voru í, þ.e.a.s. að upplifa Landmannalaugar í misjöfnu 

veðri, á mismunandi tímum dags og við mismikla umferð ferðamanna um staðinn. 

 

Einn af þeim átta dögum sem rannsakandi dvaldist í Landmannalaugum var mikil rigning. 

Óhætt er að segja að upplifunin af staðnum hafi verið önnur þegar rigndi en hina dagana 

þegar sólin skein og veður var gott. Það sem helst einkenndi Landmannalaugar þegar 

rigndi, með tilliti til mannvirkja og innviða, var hversu erfitt var að skýla sér undan 

rigningunni. Annars stórt og fínt salernishúsið var fullt af fólki sem reyndi að þurrka fötin 

sín og annan búnað. Smá þak er yfir hluta pallsins fyrir framan salernishúsið og eru bekkir 

og borð þar sem ferðamenn geta notað til að matast. Þakið þekur aðeins hluta pallsins og í 

rigningu hriplekur skýlið þannig að verra er að sitja undir þakinu heldur en að vera undir 

berum himni.  

 

Mikill munur var á því að vera í Landmannalaugum að degi til eða að kvöldi til. Helsti 

munurinn fólst í því að dagsgestaumferðin skapaði aukið öngþveiti á staðnum. Sérstaklega 

átti þetta við um eftirmiðdaginn þegar nokkrar áætlunarrútur komu inn á svæðið á sama 

tíma. Fólk streymdi þá úr rútunum og flestir stefndu rakleitt á salernið eða í upplýsinga-

þjónustuna hjá landvörðunum þannig að mikið öngþveiti skapaðist í kringum þessa staði á 

stuttum tíma. Ákveðinn hópur þeirra sem komu með áætlunarrútunum hélt strax af stað í 

göngu og nokkur fjöldi sást ekki fyrr en tími var kominn til að mæta aftur í rútuna um 

tveimur til þremur tímum síðar. Mikill munur var á andrúmslofti Landmannalauga að 

kvöldi til. Þá ríkti mikil ró, enda virðist mest áberandi hópurinn, þ.e.a.s erlendir ferðamenn 
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í skipulögðum hópferðum, fara mjög snemma að sofa eða sitja inni í eldhústjöldunum 

sínum. 

7.3.2 Þátttökuathugun: Vettvangsferð í Landmannalaugar 
16.9.2009 

Rannsakanda bauðst að fara í skipulagða vettvangsferð í Landmannalaugar með sveitar-

stjóra Rangárþings ytra, Erni Þórssyni; landslagsarkitektinum Gísla Gíslasyni, sem unnið 

hefur að aðalskipulagi Rangárþings ytra og að drögum að deiliskipulagi í Landmanna-

laugum; Sveini Rúnari Traustasyni, umhverfisstjóra á Ferðamálastofu Íslands; Ólafi Arnari 

Jónssyni, deildarstjóra náttúruverndarsviðs Umhverfisstofnunar Íslands og Önnu Dóru 

Sæþórsdóttur, dósent í ferðamálafræði við Háskóla Íslands. Vettvangsferðin var farin til að 

skoða staðhætti vegna nýs deiliskipulags í Landmannalaugum. Um var að ræða dagsferð er 

hófst kl. 7:00 að morgni og lauk með heimkomu í Reykjavík um kl. 16:00.  

Ferðin var farin til að kynna fyrir ofangreindu fólki hugmyndir sem voru uppi um skipulag 

í Landmannalaugum og innan Friðlands að Fjallabaki. Rannsakandi ók með Önnu Dóru 

Sæþórsdóttur og Sveini Rúnari Traustasyni frá Reykjavík í hálendismiðstöðina Hrauneyjar 

þar sem hópurinn hittist allur. Þar tók Gísli Gíslason til máls og kynnti drög að 

deiliskipulagi Landmannalauga og lýsti staðháttum til þess að menn áttuðu sig betur á 

tillögum sem koma fram í drögum að deiliskipulagi Landmannalauga. Frá Hrauneyjum var 

ekið inn í friðlandið að Ljótapolli til að kynna hugmyndir um uppbyggingu vegar um 

Frostastaðahraun á milli Ljótapolls og Norðurnáma. Því næst var ekið að svokölluðu 

jarðfalli þar sem Gísli útskýrði mögulega uppbyggingu heilsársvegar sem myndi leysa 

Frostastaðahálsleiðina af hólmi en hún er notuð sem sumarvegur. Jarðfallið er aftur á móti 

vetrarleið og aðeins fær jeppum þegar frost er í jörðu. Hluti hópsins gekk yfir hraunið í 

jarðfallinu til að fá betri upplifun af staðháttum. Að því loknu var ekið framhjá Sólvangi og 

vestur meðfram barmi Norðurnámahrauns. Þar var stoppað og staðhættir skoðaðir með 

tilliti til uppbyggingar aðstöðu fyrir ferðamenn. Fram komu áhyggjur manna af því að 

gróður væri viðkvæmur og að erfitt gæti reynst að útvega vatn. Að lokum var keyrt inn í 

Landmannalaugar þar sem Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands, tók 

á móti okkur í skála Ferðafélagsins. Gott var að fá þessa kynningu á nákvæmum 

staðháttum til að skilja betur þær hugmyndir sem fjallað er um í drögum að deiliskipulagi 

Landmannalauga og öðlast nánari innsýn í málefni Landmannalauga. 
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8 Niðurstöður 

Þau meginmarkmið sem sett voru fram við vinnslu rannsóknanna voru að kanna viðhorf 

hagsmunaaðila, þ.e. ferðamanna, ferðaþjónustuaðila, sveitarfélagsins og umhverfis- og 

skipulagsyfirvalda, til uppbyggingar og skipulagsmála í Landmannalaugum. Einnig að 

kanna viðhorf ferðamanna til þeirra skipulagstillagna sem lagðar eru fyrir í áfangaskýrslu 1. 

um rammaskipulag Fjallabakssvæðisins. Viðtölin voru greind eftir viðhorfum til upp-

byggingar þjónustusvæða, áherslum í skipulagsmálum, hlutverki í skipulagsferlinu og 

viðhorfum til þolmarka. Þátttökuathuganir voru notaðar til að rannsakandi hefði betri 

innsýn inn í hugarheim þeirra sem rannsakaðir voru og öðlaðist þannig betri tilfinningu 

fyrir viðfangsefninu.  

Í niðurstöðum rannsóknanna, sem unnar voru meðal ferðamanna í Landmannalaugum, eru 

niðurstöður spurningakönnunar kynntar og viðtöl notuð til að gera nánari grein fyrir 

viðhorfum og upplifunum þeirra. Auk þess eru niðurstöður fyrri rannsókna á félagslegum 

þolmörkum ferðamanna í Landmannalaugum frá árinu 2001 notaðar til að meta hvort 

upplifun, viðhorf og skynjun ferðamanna í Landmannalaugum hafi breyst á um 10 ára 

tímabili. Sú rannsókn var unnin á tímabilinu 16.–20. júlí 2001 og úrtaksstærðin var 546 

þátttakendur. Þar voru ferðamenn greindir eftir aldri, kyni, þjóðerni og ferðamáta og 

spurðir um viðhorf sín til aðstöðu, fólksfjölda, skipulagsmála, upplifunar og væntinga. 

8.1 Sýn hagsmunaaðila á skipulagsmál í 
Landmannalaugum 

Áherslur helstu hagsmuna- og skipulagsaðila í Friðalandi að Fjallabaki eru um margt 

ólíkar. Þær stjórnast að mestu leyti af þeim hagsmunum sem þeir hafa að gæta, hvort sem 

það eru viðskipta-, skipulags-, náttúruverndar-, fjárhags og/eða annars konar hagsmunir. 

Þarna er um að ræða flókin hagsmunatengsl er snerta hefðarrétt, þ.e.a.s. rétt þeirra sem hafa 

haft starfsemi í Landmannalaugum í langan tíma og þannig öðlast ákveðinn rétt umfram 

aðra. Einnig eru á ferðinni náttúruverndarhagsmunir sem annars vegar snúast um visthverfa 

landvernd, að vernda náttúruna náttúrunnar vegna, og hins vegar um mannhverfa land-

vernd, að vernda náttúruna til þess að hægt sé að hafa af henni ánægju en einnig tekjur, t.d. 

með því að stuðla að aukinni ferðamennsku. Þegar ólíkir hagsmunir skarast myndast oft og 

tíðum tortryggni meðal ólíkra hagsmunaaðila sem óttast að skerðingu á hagsmunum sem 

þeir hafa fyrir eða vonast til að auka hagsmuni sína með breyttum skipulagsáherslum.   

Helstu ágreiningsmálin um vinnslu deiliskipulags í Landmannalaugum snúast um hvar 

aðstaða og þjónusta við ferðamenn í Friðlandi að Fjallabaki eigi að byggjast upp. Hvort 

bæta eigi aðstöðu í Landmannalaugum sjálfum eða hvort færa eigi meginhluta aðstöðunnar 

yfir á Sólvang eða við jaðar Norðurnámahrauns. Ágreiningsmálin snúast ekki síður um 

hvers konar uppbygging eigi að eiga sér stað, hvort heldur er í Landmannalaugum eða við 

Sólvang/Norðurnámuhraun.  
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8.1.1 Deiliskipulag innan Friðlands að Fjallabaki 

Allir viðmælendur í viðtölunum við fulltrúa hagsmunaaðila eru sammála um að aðstaðan í 

Landmannalaugum hafi náð þolmörkum sínum en menn eru ekki á eitt sáttir um hvernig sé 

best að leysa úr vandanum. Gísli Gíslason, landslagsarkitekt hjá Steinsholti sf., segir að 

hingað til hafi skipulagsmál á hálendinu og innan Friðlands að Fjallabaki verið í of lausum 

skorðum, uppbygging í Landmannalaugum hafi farið fram með bráðabirgðaleyfum og hún 

hafi smám saman aukist án nokkurs skipulags eða heildarsýnar. Nú sé þó kominn tími til að 

grípa í taumana og endurskipuleggja svæðið.  

Að sögn Rúnars Guðmundssonar, byggingar- og skipulagsfulltrúa Rangárþings (munnleg 

heimild, 10. mars 2010), eru Landmannalaugar eitt flóknasta viðfangsefnið í skipulagsferli 

Rangárþings því að mjög skiptar skoðanir séu um hvernig eigi að skipuleggja það og miklir 

hagsmunir séu í húfi. Svæðið er innan friðlands og því fylgja auknar kvaðir.  

Umhverfisstofnun hefur yfirumsjón með veitingu byggingarleyfa en sveitarfélagið veitir 

framkvæmdaleyfi. Að sögn Ólafs Arnars Jónssonar hjá Umhverfisstofnun er mjög 

mikilvægt að vinna deiliskipulagið hægt og rólega og í samstarfi við náttúruverndar-

yfirvöld. Það borgi sig ekki fyrir sveitarfélagið að vinna dýrt skipulag ef það er ekki gert 

með hagsmuni náttúrunnar að leiðarljósi þar sem Umhverfisstofnun hefur ákvarðanavaldið 

innan friðlandsins.  

Að sögn Ólafs Arnars Jónssonar hefur Umhverfisstofnun ekki mótað sér formlega skoðun á 

því hvernig skipulagi svæðisins skuli háttað en bráðnauðsynlegt sé að það verði sett í 

deiliskipulag sem allra fyrst. Aðstaða, innviðir og ásýnd svæðisins, eins og það er í dag, er 

sprungið og þolmörkum þar ríflega náð. Að mati Ólafs Arnars Jónssonar ætti að vinna 

stefnumörkun um verndaráætlun fyrir friðlandið og ferðaþjónustu innan þess. Þannig ætti 

t.d. að meta hvaða ökuleiðum og gönguleiðum ætti að halda við, hvernig skálamálum skuli 

háttað og hversu marga ferðamenn svæðið ráði við að taka á móti svo að ekki verði gengið 

að þolmörkum þess.  

Rúnar Guðmundsson nefnir einnig að mjög sterkur hefðarréttur hafi myndast á svæðinu. 

Hann segir Ferðafélag Íslands vera einn stærsta hagsmunaaðilann þar. Forseti Ferðafélags 

Íslands, Ólafur Örn Haraldsson, leggur áherslu á að félagið hafi síðustu 60 ár staðið að því 

að reisa varnargarða og vernda Landmannalaugar og að öll uppbygging á svæðinu hafi 

verið á vegum þess. Það hafi haft þar allt utanumhald og veitt alla þjónustu. Hann er því 

mjög ósáttur við að takmarkað samráð hafi verið haft við forsvarsmenn Ferðafélags Íslands 

við undirbúning deiliskipulags í Landmannalaugum. Ólafur Örn Haraldsson tekur fram að 

forsvarsmenn Ferðafélags Íslands séu fullkomlega meðvitaðir um að það séu ekki þeir sem 

eigi friðlandið eða stjórni því en þeir eigi aftur á móti hefðarrétt á því að koma að borðinu 

þegar ákvarðanir eru teknar um svæðið, enda í hópi hagsmunaaðila þess. Hann segir það 

einlæga ósk Ferðafélagsins að halda áfram að eiga gott og heiðarlegt samstarf við aðra 

hagsmunaaðila á svæðinu í anda þess sem hefur verið hingað til.  

Páll Guðmundsson, framkvæmdarstjóri, segir Ferðafélag Íslands hafa sætt harðri gagnrýni 

gesta fyrir að bjóða upp á slæma aðstöðu og innviði sem félagið hafi hins vegar ekki 

framkvæmdavald til að bæta úr. Þeim finnst þeir því vera á milli steins og sleggju meðan 

ástandið er eins og það er í dag. Að sögn Ólafs Arnars Haraldssonar hafa forsvarsmenn 

Ferðafélags Íslands óskað eftir því árlega, allt frá árinu 2005, að deiliskipulag verði unnið 

fyrir Landmannalaugar því að skipulagsleysið sé farið að hafa mikil áhrif á gæði 
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starfsemina  þar. Félagið hafi sjálft óskað eftir því að fá að vinna deiliskipulag á svæðinu, 

en algengt er að framkvæmdaaðilar sjái um og beri kostnað af slíku. Ferðafélag Íslands var 

komið af stað með þá vinnu í samstarfi við byggingarfulltrúa en var stoppað af í maí 2009 

þegar yfirvöld sveitarfélagsins tóku ákvörðun um að vinna deiliskipulagið sjálf. 

Að sögn Ólafs Arnars Jónssonar hjá Umhverfisstofnun er mjög flókið mál að fækka 

ferðamönnum um ákveðið hlutfall og grípa þannig inn í ferðir fólks þannig að það hætti að 

koma eða fari eitthvað annað. Þetta ræðst af því að fólk vill fara í Landmannalaugar því að 

það er staðurinn sem það sér í landkynningarbæklingum og ferðahandbókum. Búið er að 

markaðssetja svæðið og því vill fólk bara fara inn í Landmannalaugar. Mjög mikilvægt sé 

því að vanda til verka, hafa góða heildarsýn og skoða hlutina í víðu samhengi til að hægt sé 

að komast að lausn sem allir sætta sig við.  

Að sögn Gísla Gíslasonar strandar vinnsla deiliskipulags í Landmannalaugum á því að 

hvorki er búið að ákveða endanlega hvers konar aðstaða eigi að byggjast upp né hvaða 

aðstöðu menn vilja hafa í Landmannalaugum og hvað annarsstaðar. Fjallað verður um sýn 

ólíkra hagsmunaaðila á skipulagstillögurnar hér að neðan.  

8.1.2 Rök með skipulagstillögum 

Ólafur Arnar Jónsson hjá Umhverfisstofnun telur að náttúrulegt umhverfi og neikvæð áhrif 

ferðamanna í Landmannalaugum séu rökin með því að hlífa þessum viðkvæma stað. Hann 

myndi vilja sjá að álaginu, gistingunni og dagdvalagestum væri dreift frekar um friðlandið 

eða um svæði í nágrenninu þannig að fókus ferðaþjónustuaðila væri ekki einungis á 

Landmannalaugar. 

Að mati Árna Bragasonar, fyrrverandi forstjóra Náttúruverndar ríkisins, er ákaflega mikil-

vægt að starfrækja hálendismiðstöðvar til að dreifa ferðamönnum, vekja athygli á minna 

nýttum stöðum og annast fræðslu um hálendið almennt. Hann segir ferðamenn fara á mis 

við mörg svæði á hálendinu vegna þess hversu illa þau eru kynnt. Til að draga úr álagi af 

völdum ferðamanna í Landmannalaugum væri, að mati Árna, best að fara með alla 

uppbyggingu yfir á Sólvang og takmarka þannig umferð inn í Landmannalaugar. Þannig 

væri hægt að stýra betur aðgengi í Landmannalaugar ef þörf krefði. Hægt væri að takmarka 

fjölda tjaldgesta með því að notast aðeins við göngubrú inn á svæðið og færa þannig 

þungan af fjöldaferðamennskunni sem er orðinn hluti af ásýndinni. Þá væri hægt að halda 

bílastæðunum sem eru við ána en hleypa ekki akandi umferð yfir hana. Að mati Árna ætti 

að draga úr vélknúinni umferð inn í Landmannalaugar með því að færa bílastæði lengra frá, 

gera aðeins ráð fyrir að bílum sé lagt utan svæðisins og hafa það aðeins opið fyrir gangandi 

umferð. Árni segir Sólvangssvæðið vera nógu stórt til að anna eftirspurn eftir tjaldgistingu. 

Svæðið og hraunið sé skemmtilega gróið og mikið sé þar af skemmtilegum skotum inni í 

kverkum í hrauninu. Hugmyndin er að fá betri nýtingu og dreifingu ferðamanna um 

friðlandið og vekja athygli á fallegum svæðum í kringum Sólvang.  

Örn Þórisson, fyrrverandi sveitastjóri Rangárþings ytra, segir mikla eftirspurn vera eftir 

uppbyggingu á hálendinu og að margir sækist eftir lóðum fyrir einhvers konar ferða-

þjónustu. Þannig bíði menn eftir tækifæri til að annað hvort hefja eða auka starfsemi sína á 

hálendinu. Eina hlutdeild sveitarfélagsins í uppbyggingu ferðaþjónustu hefur falist í að 

reyna að liðka fyrir og hafa skipulagsmál í lagi, auk þess að flýta fyrir meðferð mála svo að 
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hægt sé að byggja upp ferðaþjónustu innan sveitarfélagsins. Hann leggur áherslu á að 

sveitarfélagið veiti ekki skipulagsleyfi fyrir neinu innan Friðlands að Fjallabaki án vel 

ígrundaðar skoðunar og samráðs við umhverfisyfirvöld.  

8.1.3 Rök gegn skipulagstillögum  

Fulltrúar Ferðafélags Íslands eru mótfallnir því að færa aðstöðu sína úr Landmannalaugum 

og telur Ólafur Örn Haraldsson, forseti Ferðafélags Íslands, afar slæman kost að færa hana 

yfir á Sólvang eða að jaðri Norðurnámuhrauns. Hann telur að því myndu fylgja ný vanda-

mál í stað þess að leyst sé úr þeim sem fyrir eru í Landmannalaugum. Vegna þess að 

Ferðafélagi Íslands hefur ekki verið boðið til samstarfs um skipulag á svæðinu segist hann 

ekki hafa heyrt fyllstu rök fyrir því að færa aðstöðuna annað. Hann bendir á að á Sólvangi 

og við jaðar Norðurnámuhrauns sé ekkert rafmagn og hvorki kalt né heitt vatn auk þess 

sem hann telur það mikil náttúruspjöll að setja niður hús og bílastæði á svæðum sem eru nú 

óspillt. Helga Garðarsdóttir, sem hefur starfað sem skálavörður fyrir Ferðafélag Íslands í 

fjölda ára, tekur undir þetta og segir aðal vandamálið við að halda uppi aðstöðu við 

Sólvang hafa verið skort á vatni. Hún segir að þegar þar var starfrækt tjaldsvæði áður hafi 

aðeins verið hægt að hafa þar kamar en ekki almennilega snyrtiaðstöðu.  

Að sögn Guðríðar Þorvarðardóttur, fyrrverandi deildarstjóra náttúruverndarsviðs 

Umhverfisstofnunar og fyrrverandi formanns Fjallabaksnefndar (skrifleg samskipti 10. maí 

2011), var skála- og tjaldaðstaða opnuð á Sólvangi árið 1990. Náttúruverndarráð greip til 

þessa ráðs til að dreifa álaginu. Svæðið var notað í nokkur ár en því var svo lokað vegna 

þess að skálinn var orðinn ónothæfur. Að sögn Guðríðar lagðist tjaldsvæðið af vegna 

öskufalls frá Heklugosi. Hún segir húskofa Náttúruverndar ríkisins hafa verið rifinn sökum 

þess að hann var ónýtur og efninu fargað. Hún nefnir einnig að salernismál á Sólvangi hafi 

verið erfið því að ekki var hægt að nálgast vatn öðruvísi en að bera það upp að svæðinu. 

Í viðtali við Ólaf Örn Haraldsson koma fram áhyggjur og tortryggni í garð skipulags-

tillagnanna og af því hvers konar uppbygging eigi að eiga sér stað. Hann telur það 

áhyggjuefni að byggja eigi upp, eins og hann kallar það, „einhverskonar vegasjopputraffík― 

við Sólvang/Norðurnámur en að hans mati á þannig uppbygging eigi ekki heima í Friðlandi 

að Fjallabaki. 

Að sögn Páls Guðmundssonar, framkvæmdastjóra Ferðafélags Íslands, er erfitt að hand-

stýra umferðinni á þann hátt sem kemur fram í fyrrgreindum skipulagstillögum. Hann segir 

fólk koma gagngert í Landmannalaugar og þar vilji það fá aðstöðu. Páll segist ekki sjá það 

fyrir sér að það eigi að vera hægt að banna fólki að fara á staði sem það vill sækja heim. Að 

mati Sverris G. Kristinssonar í Fjallafangi myndi aðsókn í Landmannalaugar ekki minnka 

þó svo að þjónusta yrði byggð upp annarsstaðar. Þar þyrfti því hvort sem er að vera 

aðstaða, eins og salernisaðstaða og annað slíkt, til að þjónusta gestina. Hann segist því ekki 

sjá tilgang í að byggja sömu aðstöðuna upp annars staðar. Sverrir segir að hálendismiðstöð, 

hvort sem hún er í Landmannalaugum eða á Sólvangi / Norðurnámum, sé nokkuð sem 

fellur ekki inn í umhverfið að Fjallabaki. Það eigi að stíla inn á tjaldstæði og leyfa 

náttúrunni að njóta sín. Þannig ætti að hafa sem fæst hús í Landmannalaugum og hann 

kveðst sáttur við stöðuna, eins hún er nú. Sverrir er mótfallinn því að banna akstur inn í 

Landmannalaugar og hann telur að það myndi ekki ganga að hafa rútuferðir á hálftíma 
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fresti frá Sólvangi. Að hans mati væri verið að mismuna fólki því að stór hluti ferðamanna 

er eldra fólk sem á erfitt með gang.  

8.1.4 Hugmyndir um uppbyggingu í Landmannalaugum 

Að sögn Páls Guðmundssonar hefur Ferðafélag Íslands sóst eftir því að fá að byggja upp 

gestastofu, móttökuhús og bætta aðstöðu fyrir baðgesti í Landmannalaugum árum saman. Í 

dag er salernishúsið og skálinn eina aðstaðan fyrir laugagesti til að hafa fataskipti, auk þess 

sem það er eina aðstaðan sem í boði er fyrir gesti til að skýla sér í vondu veðri. Páll segir 

Ferðafélagið hafa áhuga á að bæta úr þessu með því að byggja nýtt hús fyrir dagsgesti sem 

rúmaði um 2–400 manns. Þetta væri aðstaða þar sem fólk gæti skýlt sér, keypt veitingar og 

fengið upplýsingar um friðlandið, gróðurfar, jarðfræði og helstu gönguleiðir. Að sögn Páls 

hafa ólíkir möguleikar á útliti og stíl bygginga verið skoðaðir en áherslan sé á að hafa það 

sem náttúrulegast. Hann nefnir hugmyndir um að nota hraunið og byggingu einhverskonar 

hraunhúss. Þannig myndu byggingar falla vel inn í nærumhverfið og vera fallegar. Hann 

nefnir vel heppnaða uppbyggingu í kringum Bláa lónið sem gott dæmi og segir nauðsynlegt 

að hugsa upp á nýtt aðkomu hópferða- og fólksbíla. Stýra þurfi umferð í Landmannalaugar 

betur.  

Aðspurður um stækkun gistiaðstöðu segir Páll það ekki áhersluatriði. Mikilvægt sé að líta 

til þess að Landmannalaugar eru upphafsstaðurinn á Laugaveginum. Því verði að vera 

ákveðið samræmi og samhengi í gistimöguleikum á milli staða. Um 70–80 manns geti gist 

í húsum allan Laugaveginn og Páll segir það ágætis viðmið, þannig að Ferðafélag Íslands 

hafi engan sérstakan áhuga á að fjölga gistirýmum í Landmannalaugum. Þeir vilji frekar 

bæta aðstöðuna fyrir dagsgesti og tjaldgesti. Að mati Páls eru tengslin á milli skála á 

Laugavegsleiðinni mikilvæg. Sem gönguleið hefur Laugavegurinn verið byggður upp á 

löngum tíma með þessi tengsl skálanna í huga. Hann segir að erfitt sé að taka 

Landmannalaugar og færa þær til. Hann hefur áhyggjur af því að einhver annar geti farið að 

byggja upp í þeim tilgangi að græða peninga og slíta þannig hlutina úr samhengi og valda 

jafnvel miklu tjóni. 

Að sögn Helgu Garðarsdóttur, skálavarðar Ferðafélags Íslands, eru Landmannalaugar aðal 

móttökusvæðið að Fjallabaki. Að hennar mati mætti bæta við einhvers konar móttöku til 

upplýsingagjafar þar sem starfsfólk, bæði skálaverðir og landverðir, gæti verið sýnilegra og 

fleiri kæmust að til að afla sér upplýsinga en í þeirri aðstöðu sem nú er. Í þátttökuathugun 

minni sá ég að landverðir og skálaverðir önnuðust upplýsingaþjónustu með því að taka á 

móti gestum í hópferðabílunum og ræða við þá um öryggisatriði, tjöldun, gönguleiðir, 

fræðslu o.s.frv. Þannig var auðveldara að ná til ferðamanna áður en þeir dreifðust um 

svæðið. Helga segir enn fremur að aðstaðan við heitu laugina hafi verið óbreytt lengi. 

Pallurinn fyrir framan laugina sé fyrir löngu orðinn of lítill og anni ekki þeim fjölda 

ferðamanna sem baðar sig í lauginni. Auk þess sé gróðurinn í kringum laugina farinn að 

láta á sjá vegna þess að menn hafa fataskipti á bökkum hennar.  

Ólafur Örn Haraldsson, forseti Ferðafélags Íslands, leggur áherslu á að með bættum 

innviðum sé hægt að auka þolmörk í Landmannalaugum til muna. Þetta væri hægt að gera 

með því að færa varnargarða til og mynda manir, þar sem bílastæði og tjaldsvæði væru ekki 

í augsýn gesta. Þannig myndi svæðið verða algjörlega opið og frjálst, ekkert sæist nema 
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skálinn og þau fáu hús sem fyrir eru á svæðinu. Bætt salernisaðstaða, þurrkhús og betri 

grillaðstaða myndi auk þess hækka þolmörk gesta á svæðinu til muna.  

Ólafi Erni Haraldssyni finnst stór munur vera á viðhorfum þeirra sem koma á svæðið og 

nefnir sem dæmi Íslendinga sem ganga Laugaveginn. Þá séu þarna allt upp í 100 manns á 

sama tíma og þeim finnst eðlilega mikill fólksfjöldi vera saman kominn. Að hans mati er 

allt annað viðhorf hjá þeim sem gista á staðnum því að á kvöldin dettur allt í dúnalogn og 

þá ríkir góð stemning, fólk situr og spjallar og það er mikil gleði og ánægja. Hann vill 

leggja áherslu á að það eru margir sem vilja vera þarna vegna þess að þeim finnst andrúms-

loftið vera alþjóðlegt og skemmtilegt en að það sé jafnframt mjög auðvelt að komast út í 

algjöra einveru með því að ganga örfá skref frá skálasvæðinu. Hann segir fólk algerlega 

halda sig á merktum gönguleiðum. Að hans mati er vel hægt að halda utan um umferð og 

vernda náttúruna frá áníðslu með því að byggja upp góða stíga. Hann nefnir að það sé alls 

ekki meiri áníðsla þarna en á mjög mörgum stöðum í Ölpunum og í Noregi þar sem er 

algjörlega haldið utan um þessi mál með góðri stígagerð. 

Ólafur Örn Haraldsson kemur inn á gagnrýni viss hóps ferðamanna sem segir að ómögulegt 

sé að tjalda á mölinni í Landmannalaugum. Hann segir að mölin þarna sé ekkert verri en á 

mörgum fjallatjaldsvæðum erlendis. Hann nefnir Asíu, Suður-Ameríku og Alpana þar sem 

eðlilegt þykir að tjalda á möl. Honum finnst umræðan um þessi málefni einkennast af 

spennu og óraunsæi og að kvartanir ákveðinna hópa um þessi málefni séu ef til vill ágætis 

sía á fólksfjöldann, þeir sem ekki kæri sig um að liggja á mölinni geti valið að fara á aðra 

nálæga staði þar sem undirlagið er mýkra. Að mati Páls Guðmundssonar eru 

Landmannalaugar orðnar að alþjóðlegu þorpi. Það eru alltaf einhverjir sem vilja fara inn í 

Landmannalaugar og upplifa þær bara einir og vera þar í kyrrð en Landmannalaugar er 

fjöldaferðamannastaður og sá fjölsóttasti á hálendi Íslands.  



59 

8.2 Ferðamenn í Landmannalaugum 

Niðurstöður spurningakönnunarinnar sem dreift var meðal ferðamanna í Landmanna-

laugum sýna að kynjahlutfall er nánast jafn og meðalaldur gesta er um 40 ár. Af þeim 

rúmlega ellefuhundruð ferðamönnum sem svöruðu spurningakönnuninni eru flestir frá 

Íslandi, Þýskalandi og Frakklandi (mynd 13). 

 

Mynd 13. Dreifing ferðamanna eftir þjóðerni júlí 2009. 

Þegar þetta er skoðað í samanburði við dreifingu ferðamanna eftir þjóðerni árið 2001 

kemur í ljós nokkuð breytt staða. Samanburðinn má sjá á töflu 10. 

Tafla 10. Samanburður á dreifingu ferðamanna eftir þjóðernum í Landmannalaugum árið 2001(Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, 2003a) og 2009.  

 
Könnun 2001 Hlutfall Könnun 2009 Hlutfall Aukning Fækkun 

Íslendingar 14 % Íslendingar 21 % 7 %  

Þjóðverjar 17 % Þjóðverjar 19 % 2 %  

Frakkar 27 % Frakkar 19 %  8 % 

Norðurlandabúar 10 % Norðurlandabúar 9 %  1 % 

Hollendingar 7 % Hollendingar 7 % - - 

Bretar 2 % Bretar 6% 4 %  

Svisslendingar 8 % Svisslendingar 4%  4 % 

Norður 

Ameríkubúar 

 

2 % 

Norður 

Ameríkubúar 

 

6 % 

 

4 % 

 

Aðrir 13 % Aðrir 9 %  4 % 

 

Helsta athygli vekur hversu mikil aukning er meðal íslenskra ferðamanna á milli kannana. 

Þeir voru aðeins 14% árið 2001 en eru núna fjölmennasti hópurinn, eða 21% ferðamanna. 

Frökkum hefur fækkað úr 27% í 19% en hlutfall Þjóðverja hefur haldist mjög svipað. 

Bretum hefur aftur á móti fjölgað úr aðeins 2% árið 2001 í 6% árið 2009.  
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Um þrír af hverjum fjórum gestum eru að heimsækja svæðið í fyrsta sinn en rúmlega 

fjórðungur hefur komið þangað áður. Mikill meirihluti íslensku gestanna hefur áður komið 

á svæðið, eða um 80% auk þess sem margir Bretar og Þjóðverjar hafi komið þangað áður. 

Um 65% aðspurðra gista á staðnum og er meðaldvalarlengd þeirra þrjár nætur. Um 35% 

gesta eru dagsgestir en meðaldvalarlengd þeirra er um tvær klukkustundir. Þetta er nánast 

sama hlutfall og var árið 2001. Hlutfall ferðamanna, sem ferðaðist á eigin vegum, er 66% 

en aðrir ferðuðust með leiðsögumanni, íslenskum eða erlendum. Langflestir, eða um 43% 

gesta, koma á svæðið með hópferðabíl en það er töluverð fækkun frá árinu 2001 þegar um 

65% komu með hópferðabíl. Árið 2009 komu um 20% ferðamanna á eigin bíl en 10% árið 

2001. Mjög svipuð hlutfallsleg fjölgun var einnig í notkun bílaleigubíla sem ferðamáta á 

milli ára. Um 10% gesta sögðust ferðast um gangandi árið 2009 en um 20% árið 2001. 

 

8.2.1 Viðhorf til skipulags á víðernissvæðum 

Vegna sérstöðu Landmannalauga sem ferðamannastaðar innan friðlands á hálendinu var 

spurt um þátt víðerna og skoðanir ferðamanna á skipulagi, hvað varðar uppbyggingu og 

þjónustu, í óbyggðum almennt. Í ljós kom að 92% ferðamanna telja ósnortin víðerni vera 

hluta af aðdráttarafli Landmannalauga. Ferðamenn voru spurðir um víðernisupplifun á 

svæðinu í viðtölunum, þ.e.a.s. hvort þeir upplifðu svæðið sem ósnortið víðerni og hvort 

það væri mikilvægt. Í ljós kom að fólk upplifði svæðið á mismunandi hátt. Sumum fannst 

það mjög ósnortið en öðrum fannst það mjög manngert. Allir voru þó sammála um að 

auðvelt væri að komast á staði sem voru mjög ósnortnir í nágrenni Landmannalauga. 

Ég var búinn að kynna mér þetta áður en ég kom sem víðernissvæði eða 

villt svæði, þar sem maður þokast alltaf fjær siðmenningu eða mannlegu 

umhverfi þegar gengið er lengra eftir Laugavegsgönguleiðinni (22. breskur 

karlmaður, 45 ára).  

Nei ekki beint, það eru sturturnar og heita laugin, það er náttúrulega mikið 

af fólki, mér finnst þetta of mikil siðmenning til að geta flokkast sem 

víðerni (19. spænsk kona, 40 ára).  

Sértaklega var fjallað um hvaða atriði mættu vera til staðar til að svæðið gæti talist til 

ósnortinna víðerna og má sjá niðurstöðurnar á mynd 15.  
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Mynd 14. Hver eftirtalinna atriða mega vera til staðar til að svæðið geti talist til „ósnortinna víðerna“? 

Tæplega 70% ferðamanna töldu fjallaskála mega vera til staðar og um 65% ferðamanna 

fannst stígar, sem myndaðir eru vegna umferðar göngufólks, mega vera til staðar. Rúmlega 

helmingur ferðamanna taldi vegslóða mega vera til staðar en aðeins um 18% voru sátt við 

uppbyggða vegi (mynd 14). Í viðtölum við ferðamenn kom í ljós að þeim fannst erfitt að 

skilgreina Landmannalaugar sem ósnortið víðerni vegna þess að hægt er að keyra þangað.   

Það að koma inn í víðernin á bíl er ekkert voðalega náttúrulegt þannig að 

maður veit ekki alveg hvar maður dregur mörkin (15. þýskur karlmaður, 32 

ára). 

Það er náttúrlega vegur hingað, fólk kemur hingað vegna þess að það er 

hægt að keyra hingað og það er ekkert endilega að koma hingað til að 

upplifa eitthvað ósnortið og villt (18. breskur karlmaður, 22 ára).  

Önnur uppbygging og ásýndarbreyting á náttúrunni er óæskileg að mati gesta. Gildir þar 

einu hvort um sé að ræða mannvirki tengd þjónustu við ferðamenn, eins og þjónustu-

miðstöðvar, hótel og gistihús, eða alls óskylda starfsemi, eins og virkjunarmannvirki (mynd 

14). 

8.2.2 Skynjun ferðamanna á Landmannalaugum 

Landmannalaugar vekja upp sterk viðbrögð hjá ferðamönnum. Til þess að meta hvernig 

þeir skynja Landmannalaugar var notaður kvarði á bilinu einn til fimm með andstæðum 

lýsingarorðum og meðaltal hverrar andstæðu reiknað út (sjá mynd 15). Ferðamenn skynja 

svæðið sem sérlega áhugavert, fallegt og áhrifamikið. Að þeirra mati er það hreint, ásýndin 

óspillt og stemningin einkennist af öræfakyrrð. Umhverfi svæðisins einkennist að mati 

ferðamanna frekar af því að vera náttúrulegt en manngert og flestum ferðamönnum finnst 

svæðið tiltölulega aðgengilegt og öruggt.   
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Mynd 15. Hvernig skynjar þú Landmannalaugar? 

Upplifun ferðamannanna af Landmannalaugum og nágrenni þess var í nær öllum tilvikum 

mjög jákvæð. Um 90% ferðamanna segja svæðið hafa staðist þær væntingar sem þeir höfðu 

gert til hins náttúrulega umhverfis. Náttúrufegurðin var það sem stóð upp úr auk kyrrðar og 

einveru.   

Maður er bara lengst úti í náttúrunni, langt í burtu frá öllu og það er svo 

góð tilfinning, bara maður sjálfur og náttúran, þetta er mjög rómantískt. 

Alein... mjög gott! (4. frönsk kona, 23 ára) 

Það er svo mikið kyrrðin og andrúmsloftið, fjöllin og útsýnið er alveg 

stórkostlegt og náttúran er yndisleg bara. Ég hef aldrei komið hingað áður 

og þessi staður heillaði mig ekkert sérstaklega en núna heillar hann mig 

alveg virkilega mikið. Ég hefði ekki getað hugsað mér hvernig þetta liti út 

hérna (24. íslensk kona, 56. ára). 

Nokkur fjöldi ferðamanna var að koma sérstaklega til þess að upplifa jarðfræðileg einkenni 

Landmannalauga og vöktu þau allsterk viðbrögð meðal þeirra.   

Þetta er alveg stórkostlegt. Ég hef komið til Íslands áður, ég hef komið til 

Hawaii og ég hef komið til Yellowstone-þjóðgarðsins til þess að upplifa 

þessa eldfjallastaði. Ef þú ferð á staði annars staðar en á þessa staði í 

Ameríku eða á Kanaríeyjum þá sérðu ekki þetta landslag... þetta eru alveg 

einstök svæði (22. breskur karlmaður, 45 ára). 

Hvað varðar afþreyingu virðast ferðamenn fyrst og fremst líta á svæðið sem gönguland en 

um 80% ferðamanna ganga um og skoða svæðið. Meðallengd þess tíma sem fólk ver í þá 

iðju er rúmlega tólf klukkustundir en flestir ganga þó í sex klukkustundir eða minna, þarna 

telja ferðamenn Laugavegsgönguna með sem tekur að meðaltali um fjóra daga. Næst 

vinsælasta afþreyingin í Landmannalaugum er ljósmyndun. Meirihluti gesta, eða um 64%, 

baðar sig í lauginni svo að greinilegt er að hún hefur mikið aðdráttarafl. Jarðfræði og 

náttúruskoðun er einnig vinsæl afþreying ferðamanna. Um 27% ferðamanna sögðust koma 

í Landmannalaugar sem hluta af ökuferð inn á hálendið (mynd 16).  
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Mynd 16. Afþreying ferðamanna í Landmannalaugum. 

8.2.3 Áhrif á upplifun ferðamanna í Landmannalaugum 

Ánægja er vísbending um hver upplifun ferðamenn af viðkomandi stað er. Um 90% ferða-

manna í Landmannalaugum eru ánægð með dvöl sína í friðlandinu en aðeins um 5% eru 

óánægð. Þegar ferðamenn voru spurðir nánar með opinni spurningu út í ánægjulega 

upplifun sína og hvað olli henni nefndu flestir, eða 59% aðspurðra, náttúruleg einkenni eins 

og náttúru, fallegt landslag, litrík fjöll og útsýni. Um 14% nefndu heitu laugina og 13% 

nefndu gott veður. Aðrir nefndu gott viðmót og góða aðstöðu en einnig gönguferðir, ró og 

kyrrð, jarðfræði og veiði auk þess sem minnst var á að gott hefði verið að komast á salerni 

og stoppa til að drekka kaffi (mynd 17). 

 

Mynd 17. Hvað olli sérstakri ánægju? 
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Þegar ferðamenn voru spurðir að því í viðtölunum hvert væri helsta aðdráttarafl staðarins 

svöruðu flestir að það væri náttúran, heita laugin, litríkt landslag, auðn og jarðmyndanir 

ýmiss konar, auk þess að upplifa einveru. 

Það eru fjöllin, litirnir í fjöllunum, heita laugin og hraunið (19. spænsk 

kona, 40 ára). 

Að vera í náttúrunni, að vera umvafinn henni og að finnast maður vera 

einn (11. hollensk kona, 20 ára).  

Heita laugin hafði sérstakan sess meðal ferðamanna á staðnum og var í sumum tilvikum 

helsta ástæða þess að menn komu á svæðið.  

Já það er það sem maður hugsar um alla leiðina á Laugaveginum, maður 

hugsar „þegar ég kem í Landmannalaugar þá get ég farið í heitu laugina― 

(15. þýsk kona, 32 ára). 

Ég held samt að fólk komi hingað helst út af heitu lauginni. Hún er mjög 

stór hluti af upplifuninni hér (19. spænsk kona, 40 ára). 

Náttúran er enn í aðalhlutverki þegar kemur að upplifun en 93% ferðamanna nefna hana 

sem mesta áhrifavaldinn á ánægjulega upplifun sína í Landmannalaugum (mynd 18). 

 
Mynd 18. Hversu mikilvæg eru eftirfarandi atriði á ferðalagi þínu um svæðið? 

Annað sem hafði einnig mikil áhrif var að njóta kyrrðar (89%). Í ljós kom að göngufólki 

þótti mikilvægara að upplifa kyrrð, eða um 78% göngufólks á móti um 65% ferðamanna 

sem komu akandi í Landmannalaugar (mynd 19). Bæði tölfræðilegar upplýsingar og svör 

viðmælenda í viðtölum sýndu þetta.  
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Ég held að það sé gott að koma hingað gangandi og sleppa við að heyra 

bílahljóð, það er gott að hafa frið og ró (5. hollensk kona, 32 ára). 

 
Mynd 19. Mikilvægi þess að upplifa kyrrð. 

Nokkuð sterk viðbrögð voru hjá göngufólki við því að koma gangandi inn í Landmanna-

laugar eftir nokkurra daga göngu um nánast óraskaða náttúru á Laugaveginum. Það voru 

greinileg viðbrigði að koma úr einverunni og í meiri uppbyggingu og fólksfjölda í 

Landmannalaugum.   

Það er náttúrlega meiri ferðamennska hér. Áður en ég kom hingað þá hélt 

ég að það yrði mjög rólegt og afslappað, en þegar ég kom hingað þá 

hugsaði ég „ó nei, svona margt fólk!― (7. tékkneskur karlmaður, 23 ára). 

Mér leið svolítið svona... ó nei, ég er komin aftur í siðmenninguna og mig 

langaði ekkert til þess (4. frönsk kona, 23 ára).  

Í ljós kom að ákveðinn hópur viðmælenda upplifði einveruna og fjarveru hins manngerða 

sem ákveðið öryggisleysi.  

Til að segja alveg eins og er, þegar við lögðum af stað (í göngu) þá 

hugsuðum við, guð við erum svo langt frá siðmenningunni. Svo fórum við 

í gönguna í dag og okkur fannst rosalega skrítið að vera bara alveg einar, 

það var enginn í kringum okkur, svolítið ógnvekjandi (13. ítölsk kona, 22 

ára),  

Ég kann vel við að hafa aðra ferðamenn hér, þá líður mér betur, mér finnst 

það þægilegra (11. hollensk kona, 20 ára). 

Eins og sést á mynd 20 eru það fleiri en göngufólk sem kunna að meta fámennið en tæp 

70% ferðamanna sem koma með hópferðabíl og á bílaleigubíl kunnu að meta það. Sérstaka 

athygli vekur að þeir sem ferðast á eigin vegum eru áberandi minnst ósáttir við fólksfjölda.  
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Mynd 20. Mikilvægi þess að það séu fáir aðrir ferðamenn. 

Með því að greina gögnin eftir þjóðerni, þ.e.a.s íslenskir ferðamenn gagnvart erlendum 

ferðamönnum, með tilliti til mikilvægis þess að það séu fáir aðrir ferðamenn á ferli, kemur 

í ljós að 73% erlendra gesta telja það mikilvægt en aðeins 45% Íslendinga. Það er því 

marktækur munur á viðhorfi gesta til fólksfjölda eftir þjóðernum (p=0,30). Nokkur munur 

var á viðhorfi ferðamanna til kyrrðarinnar en flestir voru sammála um að það ríkti allt 

önnur stemning í Landmannalaugum á daginn og á kvöldin. 

Það er líka þannig að eftir kl. 22:00 á kvöldin þá bara dettur allt í 

dúnalogn. Mér sýnist nú bara allir sem koma hingað hið notalegasta fólk. 

Það góða við það er að það eru ekki Íslendingar hérna með gítar. Það kom 

bara vel á óvart. Það er alveg ákveðinn sjarmi sem ríkir hér (9. íslensk 

kona, 50 ára).  

8.2.4 Viðhorf ferðamanna til manngerðra ummerkja 

Ef mynd 18 er skoðuð aftur með tilliti til manngerðra ummerkja og áhrif þeirra á upplifun 

ferðamanna kemur í ljós að um 72% ferðamanna finnst mikilvægt að geta gengið um án 

þess að sjá mannvirki, önnur en fjallaskála.  

 

Mynd 21. Hversu mikilvæg eru eftirfarandi atriði fyrir þig á ferðalagi þínu um svæðið? 
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Göngufólki fannst það mikilvægara (87%) en þeir sem koma akandi (75%) og erlendum 

ferðamönnum (81%) finnst það mikilvægara en Íslendingum (75%). Nokkur munur var á 

því hvers konar manngerð ummerki ferðamenn kærðu sig um. Til dæmis þótti 81% 

ferðamanna mikilvægt að gönguleiðir væru merktar og 73% töldu mikilvægt að 

skoðunarverðir staðir væru merktir. Ferðamönnum þótti einnig mikilvægt að stígar væru 

merktir vegna öryggisins sem í því felst í óbyggðum. Viðmælendur töluðu um að stikur og 

stígar kæmu illa undan vetri og fannst göngufólki að það mætti veita meira fé til viðhalds á 

gönguleiðum.  

Ég held að það séu ekki nógu margir sem eru að passa upp á stígana. Þú 

veist, á mörgum stöðum eru skilti sem segja „Haldið ykkur á stígnum― en á 

mörgum stöðum eru engir stígar, bara stórar holur eða grjót (7. tékkneskur 

karlmaður, 23 ára).  

Viðmælendur í viðtölum voru spurðir sérstaklega að því hvort þeir væru tilbúnir að taka 

þátt í kostnaði við úrbætur og í ljós kom að allir viðmælendur voru tilbúnir að leggja fram 

greiðslu fyrir og tryggja betur öryggi sitt á leiðinni.  

Já alveg hiklaust. Það væri bara ekkert mál. Ef svona gjaldtaka væri tekin 

upp þá væri hægt að bæta aðstöðuna og öryggið til muna (15. þýskur 

karlmaður, 32 ára).   

Við vorum meira að segja búin að ræða þetta. Við myndum ekkert hafa á 

móti því að þurfa að borga fyrir þessa þjónustu. Ég meina, ef þeir myndu 

setja gjald, kannski 1000 kr. fyrir að ganga leiðina þá væri það bara hið 

besta mál. Þetta er mikið gert í öðrum þjóðgörðum. En maður þarf að vera 

viss um að peningarnir fari í viðhald stíganna (5. hollensk kona, 34 ára). 

Aðeins önnur mynd kom upp í greiningu spurningalistans hvað varðar gjaldtöku. Þegar 

gjaldtaka var skoðuð með tilliti til þjóðernis kom í ljós að erlendir ferðamenn voru líklegri 

til að sætta sig við að greiða fyrir að koma inn í Landmannalaugar, eða 31% á móti 26% 

Íslendinga og var marktækur munur á milli hópanna (p=0,39) (mynd 22).   

 

Mynd 22. Viðhorf til gjaldtöku eftir þjóðernum 

Um 72% ferðamanna finnst mikilvægt að hafa aðgang að skipulögðum tjaldsvæðum. Í ljós 

kom að 87% göngufólks fannst skipulögð tjaldsvæði með salerni og ruslafötum mikilvæg á 

móti 82% þeirra sem komu á eigin vegum. Einnig kom í ljós að Íslendingum finnst skipu-

lögð tjaldsvæði mikilvægari en erlendum ferðamönnum en 54% Íslendinga gagnvart 34% 

útlendinga fannst skipulögð tjaldsvæði mjög mikilvæg.  
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Minni áhersla var lögð á að til staðar væru lagðir göngustígar (65%) og að ekki sæjust 

ummerki eftir aðra ferðamenn (62%). Síst mikilvægt þótti ferðamönnum að hafa bekki og 

borð, að mega tjalda hvar sem er innan svæðisins og að geta tjaldað þar sem þeir yrðu ekki 

varir við aðra (mynd 18 á bls. 66).  

8.2.5 Viðhorf til fólksfjölda 

Menn hafa misjafnar skoðanir á því hversu margir ferðamenn eru hæfilegur fjöldi. Það er 

breytilegt milli manna og jafnvel hjá sama einstaklingi, allt eftir því hver tilgangur 

ferðarinnar er. Þegar ferðamenn voru spurðir opinnar spurningar um hvort eitthvað hafi 

valdið þeim sérstökum vonbrigðum kom í ljós að um 28% ferðamanna fannst of mikill 

fólksfjöldi vera í Landmannalaugum og um 12% nefndu að svæðið væri undir of miklu 

álagi af völdum ferðamanna (mynd 23).  

 

Mynd 23. Hvað olli sérstökum vonbrigðum? 

Í spurningalistanum var spurt sérstaklega hvað fólki þætti um fjölda ferðamanna í 

Landmannalaugum. Flestir, eða rúmlega 60% ferðamanna, töldu fjölda ferðamanna vera 

hæfilegan en um 30% ferðamanna finnst fjöldinn vera orðinn of mikill (mynd 24). 

 

 
Mynd 24. Hvað finnst þér um fjölda ferðamanna í Landmannalaugum?Árið 2009. 
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Þegar þetta er skoðað með tilliti til fyrri rannsóknar á þolmörkum Landmannalauga frá 

árinu 2001 kemur í ljós að þá fannst 68% ferðamanna fjöldinn hæfilegur og rúmlega 20% 

fannst fjöldinn vera orðinn of mikill. Þetta sýnir að hlutfall þeirra sem finnst fjöldi 

ferðamanna vera orðinn of mikill hefur aukist um 10 prósentustig á tæplega 10 árum, 

þ.e.a.s úr rúmlega 20% árið 2001 í um 30% árið 2009.   

Helst tóku ferðamenn eftir fólksfjöldanum þegar áætlunarrúturnar komu með ferðamenn í 

Landmannalaugar á milli kl. 13:00 og 15:00 á daginn. 

Þegar við vorum nýkomnar tilbaka þá kom fullt af fólki, sem ætlaði að 

ganga Laugaveginn, með rútunni. Þá kom smá stund þar sem ég hugsaði, 

úff þetta er of mikið. En núna er aftur orðið mjög rólegt. Það er bara þegar 

allar rúturnar koma á sama tíma (13. ítölsk kona, 22 ára).  

Ég gæti alveg trúað því að það væri mikið álag á svæðinu vegna 

fólksfjölda, miðað við umferðina sem var hérna í dag. Svo var maður að 

heyra að það væru 90 manns sem voru að labba af stað Laugaveginn í dag 

... og maður hugsaði með sér að þau væru að fara af stað í svona vondu 

veðri líka, og líka bara 90 manns í einu, hver skipuleggur það ... hvað er 

einstakt við að labba af stað með 90 manns (2. íslensk kona, 27 ára).  

Ekki voru þó allir sömu skoðunar um fólksfjöldann og sumum þótti þvert á móti hálf 

einmanalegt á svæðinu. 

Mér finnst ekki að það sé mikið af fólki, ég kem nú frá landi þar sem eru 

mjög margir ferðamenn og þetta er miklu betra hér. Mér finnst eiginlega 

hálf dautt hérna (13. ítölsk kona, 22 ára). 

Það er nú ekki svo mikil ferðaþjónusta hérna ennþá, þetta er ennþá í lagi. 

En það má alls ekki fjölga meira, ef það fjölgar mikið meira þá verður búið 

að eyðileggja staðinn (3. franskur karlmaður, 26 ára). 

Aðspurt um hvort fólk héldi að meiri uppbygging myndi kalla á fleiri ferðamenn svöruðu 

flestir viðmælenda að það mætti búast við því. Sumir töluðu um að það ætti að takmarka 

fjölda.  

Uppbyggingin verður náttúrulega til þess að það er meira álag á svæðinu. 

Það er spurning um að hafa bara kvóta inn á svæðið, það eru bara alltof 

margir (21. íslenskur karlmaður, 45 ára). 

Aðgengi að svæðinu hefur vissulega áhrif á takmörkun fólksfjölda inn á svæðið og áttuðu 

margir viðmælenda sig á því. 

Ég held að ástand veganna dragi úr fjöldanum, það er frekar erfitt að 

komast hingað, þannig að ef það verður ekki byggður malbikaður vegur þá 

mun ekki verða of mikið álag hér. Með því að hafa vegina svona ætti þetta 

að vera í lagi, ef aðgengið verður gert of auðvelt, þá fyrst byrja menn að 

spilla svæðinu (22. breskur karlmaður, 45 ára). 
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Svo er mjög mikilvægt að fara ekki að brúa ána. Við sáum alveg á leiðinni, 

þá voru alveg 4 bílar þarna við fyrsta vaðið sem komust ekki yfir (21. 

íslenskur karlmaður, 45 ára).  

8.2.6 Viðhorf til mannvirkja í Landmannalaugum 

Ferðamenn voru beðnir um að gefa álit sitt á ákveðnum mannvirkjum í Landmannalaugum 

(mynd 25) með því að merkja við svarmöguleika á bilinu 1–5, þar sem 1 er óæskilegt en 5 

er æskilegt.  

 
Mynd 25. Hvað finnst þér um eftirtalin mannvirki á svæðinu? 

 

Í ljós kom að vegið meðaltal þeirra sem telja salerni vera æskileg í Landmannalögum er 3,8 

sem merkir að 76% ferðamanna finnst það. Vegið meðaltal þeirra sem telja tjaldsvæði 

æskileg var 3,5 eða um 70% ferðamanna. Þegar meta á hvað það er sem ferðamenn sækjast 

eftir og mismunandi gerðir ferðamanna eru skoðaðar kemur í ljós að viss hluti velur að 

koma í Landmannalaugar sérstaklega vegna þess að þar er ákveðin grunnþjónusta. Þeir 

myndu sem sagt ekki koma þangað ef aðstæður væru frumstæðari.  

Þegar ég fer á tjaldsvæði þá leita ég að þægindum. Mér finnst gott að það 

sé salerni, ef það væri ekki hér þá myndi ég bara velja annan stað (11. 

hollensk kona, 20 ára). 

Allnokkrir kvörtuðu undan hörðu undirlagi á tjaldsvæðinu og fannst að hægt væri að bæta 

úr því til þess að bæta aðstöðu við tjaldferðafólk.   

Tjaldsvæðin eru náttúrulega ekki nógu góð, þetta er eiginlega bara til 

skammar, ég myndi ekki vilja tjalda hérna nema hafa mjög þykka dýnu 

(24. íslensk kona, 56 ára) 

Óæskilegt  Æskilegt 



71 

Það er ekki hægt að tjalda hérna af því að þetta er svo mikið grjót þannig 

að hælarnir festast ekki niðri og ég held að margir Íslendingar nenni ekki 

að tjalda hérna út af þessu. Það er bara þetta, að maður gæti tjaldað 

almennilega (20. íslensk kona, 45 ára). 

Þeir Íslendingar sem tóku þátt í spurningakönnuninni virðast eiga erfiðara með að sætta sig 

við frumstæðar aðstæður og takmarkaða þjónustu en erlendir ferðamenn könnunarinnar, 

eða 80% Íslendinga á móti 85% erlendra ferðamanna. Flestir voru sammála um að það 

þurfi að vera aðstaða til að taka á móti þeim ferðamönnum sem koma.  

Eins og sjá má á mynd 27 segja um 63% aðspurðra hægt að una við fjallaskála (3.1) í 

Landmannalaugum en bensínstöðvar, hótel og virkjanir eru síður talið æskilegt. Íslendingar 

virtust hafa sterkari skoðanir og þótti 34% Íslendinga hótel og gistiheimili óæskileg á móti 

27% erlendra ferðamanna. Það endurspeglast í viðtölum við ferðamenn hversu vel eða illa 

þeir geta sætt sig við þessi mannvirki. Í ljós kom að þeir eru í flestum tilvikum sáttir við 

aðstöðuna sem er til staðar í Landmannalaugum.  

Það er í raun mjög fínt, það er allt hér sem maður þarfnast, frekar góð 

aðstaða, salerni, og já gerir það sem það á að gera, það væri auðvitað hægt 

að hafa betri og meiri þjónustu en það myndi bara ekki passa á svona stað 

uppi í sveit og bara til hvers? Þú ert ekki með stórar byggingar, engin hótel 

eða einhverja mikla uppbyggingu. Þannig að já að mínu mati er þetta mjög 

rólegt og fínt víðernissvæði (22. breskur karlmaður, 45 ára)  

Viðhorf til verslana og veitingastaða voru ólík eftir ferðamáta en fólk sem ferðast á eigin 

vegum (33%) og göngufólk (30%) telur það óæskilegra en þeir sem ferðast á bílaleigubíl 

(16%) eða með hópferðabíl (20%), eins og fram kemur á mynd 26. 

 

Mynd 26. Óæskilegt að verslanir og veitingastaðir séu hluti af ásýnd Landmannalauga. 

Ferðamenn voru spurðir hvort byggingarnar á svæðinu styrktu eða veiktu upplifun þeirra af 

svæðinu og í flestum tilvikum voru þeir sammála því að gamli skálinn og uppbyggingin þar 

í kring væri í lagi.  

Húsin hér trufluðu mig ekki þegar ég kom hingað fyrst. Mér fannst t.d. 

skálarnir í Landmannahelli ekki eins fínir, þeir eru alveg nýir og 

bárujárnsklæddir og stinga geðveikt mikið í stúf á meðan öll hin húsin 

þarna í kring voru svona eins og hér svona brún og græn, tónuð niður 

svolítið (2. íslensk kona, 27 ára).  

Varðandi vegi kemur í ljós að ekki er gerður greinamunur á hvort þeir eru uppbyggðir eða 

ekki en um 60% aðspurðra þótti óuppbyggðir og uppbyggðir malarvegir auk slitlagðra vega 
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vera ásættanlegir á svæðinu (mynd 25 á bls. 70). Ferðamenn voru spurðir um álit sitt á því 

að veginum í Landmannalaugar yrði breytt, þannig að auðveldara yrði að ferðast þangað á 

veturna, og ferðamannatíminn myndi þannig lengjast. Margir voru þó á þeirri skoðun að 

eitthvað af sjarmanum myndi fara ef vegirnir væru betri.   

Maður kemst nú alveg hingað á pínulitlum jeppum. Ég veit ekki... 

náttúrlega á veturna, þá finnur maður voða mikið til með bílnum sínum en 

það er alveg hluti af sjarmanum að maður þarf að komast upp þessa brekku 

(1. íslensk kona, 28 ára). 

Mér finnst að það eigi að hafa veginn eins og hann er, ekkert atriði að fólk 

komist hingað lengur fram á veturinn (24. íslensk kona, 56 ára).  

8.2.7 Viðhorf til breytinga á skipulagi Landmannalauga 

Viðmælendur voru beðnir um að segja skoðun sína á skipulagsmálum á svæðinu, á hug-

myndum um hálendismiðstöð og þeim möguleika að aðstaða yrði færð annað til að vernda 

Landmannalaugar fyrir ágangi ferðamanna.  

Það fer alveg eftir því hvað þeir ætla að byggja, ef þeir ætla að byggja stórt 

hótel fyrir 150 manns, þá held ég að það myndi eyðileggja fyrir svæðinu. 

En ef þeir myndu byggja stærri salernisaðstöðu eða setja upp fleiri borð og 

grill þá finnst mér það annað mál, á mörgum svona víðernissvæðum þá eru 

strangar reglur um hverskonar byggingar má byggja og hvernig þær eiga að 

líta út til þess að þær passi við svæðið. Mér finnst að það eigi að halda 

byggingunum í sama stílnum og þeir gera það hér, reyna að vera í stíl við 

gamla skálann það er það sem fólk á von á að sjá á stað einsog þessum (22. 

breskur karlmaður, 45 ára).  

Ferðamenn voru beðnir um að gefa álit sitt á því að öll þjónusta við ferðamenn yrði færð á 

Sólvangssvæðið eða við jaðar Norðurnámahrauns. Það sem velktist helst fyrir mönnum var 

þekkingarleysi þess á staðháttum, fólk áttaði sig ekki alltaf á því um hvaða svæði var að 

ræða þó svo að kort væru notuð til útskýringa. Það hafði ekki nógu góða tilfinningu fyrir 

svæðinu. Margir voru jákvæðir fyrir því í fyrstu en yfirleitt þegar fólk hugsaði sig betur um 

hikaði það.  

Nei ég hugsa að það skipti ekki mjög miklu máli, ef allt væri fært annað þá 

myndi maður labba hingað og njóta þess að vera hér, svo bara labba til 

baka á hitt tjaldstæðið. Það væri kannski sniðugra að takmarka bara 

aðgengið. Mér fyndist það bara fínt, þá fengi þetta að vera svolítið í friði 

og endast lengur, ég er alveg jákvæð fyrir því (2. íslensk kona, 27 ára).  

Myndu þeir þá hafa þjónustu þar líka? Já það væri sniðugt. Það myndi þá 

dreifa fólkinu svolítið. Fólk gæti frekar notið náttúrunnar hér ... það finnst 

mér sniðugt (14. þýskur karlmaður, 24 ára). 

Aðrir voru mótfallnir hugmyndinni en fyrir því voru ýmsar ólíkar skoðanir, t.d. að fólk væri 

vant því að hafa aðstöðuna í Landmannalaugum og fyndist það góð og hentug staðsetning.  
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Það er komin hefð fyrir að hafa þetta hér og fólk veit alveg að hverju það 

gengur, fólk er farið að þekkja staðinn eins og hann er  núna og yfirleitt er 

það þannig að ef þú byggir upp eitthvað annað á öðrum stað þá endar það 

með að uppbygging þróast á báðum stöðum. Þannig að mín skoðun er sú 

að það ætti að halda þessu þar sem það er og eins og það er (22. breskur 

karlmaður, 45 ára).  

Nei, maður myndi hvort sem er koma hingað. Maður vill bara geta tjaldað 

hér. Þessi staður hefur náttúrlega sín sérkenni og það er ekki auðvelt að 

breyta því (20. íslensk kona, 45 ára).  

Einn af viðmælendunum sem hafði komið gangandi frá Þórsmörk um Laugaveginn taldi  

mikilvægt að allar skipulagsbreytingar á svæðinu tækju tillit til göngufólks.  

Ef færsla aðstöðu væri gerð þannig að það tengdist enn gönguleiðinni um 

Laugaveginn þá væri það ekkert mál, annars ekki (14. þýskur karlmaður, 

24 ára).  

Í beinu framhaldi af þessum vangaveltum kom iðulega upp umræðan um heitu laugina og 

mikilvægi hennar fyrir aðdráttarafl Landmannalauga. Í ljós kom að hún er gríðarlega stór 

hluti aðdráttaraflsins og í mjög mörgum tilvikum meginástæða þess að ferðamenn kjósa að 

gista í nágrenni við laugina.  

Það má ekki færa aðstöðuna sem er hér, vegna laugarinnar. Fólk vill koma 

hingað og enda í heitu lauginni. Þetta er eitt af aðal aðdráttarafl staðarins 

(5. hollensk kona, 34 ára).  

Ég held að mjög margir komi hingað út af lauginni, það er svo fínt að 

koma hingað og fara svo í heita laug, margir heillast af því myndi ég halda. 

Maður vill hafa laugina þar sem maður gistir (1. íslensk kona, 28 ára).  

Já ég held ég myndi frekar vilja hafa tjaldsvæðið hér hjá lauginni, ég held 

ekki að ég myndi nenna að ganga í 30 mínútúr til að komast hingað (23. 

þýskur karlmaður, 37 ára).  

Fólk var beðið um að velta fyrir sér þeim möguleika að bílaumferð inn í Landmannalaugar 

yrði bönnuð en að reglulegar rútuferðir til að ferja fólk frá tjaldsvæði frá Sólvangi eða 

Norðurmánahrauni yrðu leyfðar. Flestir voru mótfallnir þeirri hugmynd og efuðust um að 

það væri hentug lausn. 

Úff, nei, ég myndi ekki vilja hafa sætaferðir í laugina á hálftíma fresti (1. 

íslensk kona, 28 ára). 

Mér þætti það nú frekar skrítið, þegar maður er búinn að vera að labba í 

marga daga og taka svo rútu... ...kannski ég veit ekki, húsin eru hér núna 

og það er erfitt að ímynda sér þetta eitthvað öðruvísi (14. þýskur 

karlmaður, 24 ára). 

 





75 

9 Umræður og ályktanir 

9.1 Viðhorf til uppbyggingar og skipulagsmála 

Niðurstöður sýna að fulltrúar Umhverfisstofnunar og ferðaþjónustuaðilar í Landmanna-

laugum eru mjög ósáttir við aðgerðaleysi í skipulagsmálum, auk þess sem það er farið að 

hafa veruleg áhrif á ásýnd Landmannalauga og rekstur þeirra. Þetta sést best á því að 

Umhverfisstofnun hefur sett Landmannalaugar á forgangslista yfir svæði þar sem bregðast 

þarf strax við til að stöðva rýrnum verndargildis (Umhverfisstofnun, 2010). Athygli vekur 

að samkvæmt nýju aðalskipulagi Rangárþings ytra (2009) hefur skilgreiningum á þjónustu-

svæðum á hálendinu verið breytt úr landnotkunarflokkunum jaðarmiðstöð og hálendis-

miðstöð í verslunar- og þjónustusvæði og fjallað er um þau í einum flokki, eða sem 

miðstöðvasvæði ferðamanna. Það eru einkum bættar vegasamgöngur sem eiga að gera það 

að verkum að munur á miðstöðvum minnkar verulega en það gæti án efa einnig haft þær 

afleiðingar að auðvelda uppbyggingu óæskilegra mannvirkja innan friðlandsins. 

Landmannalaugum hefur verið lýst sem einu flóknasta skipulagsviðfangsefni Rangárþings 

ytra einmitt vegna þess hversu skiptar skoðanir eru um hvernig annars vegar verndargildi 

og hins vegar ferðamennska eigi að þróast þar.  

Niðurstöður rannsóknanna sýna að viðhorf ferðamannanna til Landmannalauga og 

Friðlands að Fjallabaki eru mjög jákvæð. Þeir lýsa svæðinu sem einstöku á heimsvísu, 

fallegu og sérstöku, með einstaklega áhugaverðum jarðmyndunum. Þeir finna fyrir 

stórkostlegri náttúruupplifun og finnst þeir vera langt í burtu frá skarkala heimsins. Þeir eru 

í flestum tilvikum sammála um að aðstaðan í Landmannalaugum sé fín eins og hún er og 

að þeir myndu ekki breyta miklu. Ólíkar skoðanir komu þó fram. Annars vegar voru þeir 

sem vilja hafa svæðið eins náttúrulegt og mögulegt er og líta á áskorunina við að bjarga sér 

sjálfur í óbyggðum sem ákveðið ævintýri. Hins vegar ætlast aðrir til að þar sé ákveðin 

grunngerð. Ferðamenn eru almennt mjög sáttir við ákveðin mannvirki í Landmannalaugum. 

Gamli skálinn og stíllinn sem hann var byggður í er álitinn dæmi um mannvirki sem 

ferðamenn eigi von á að sjá á svæði innan friðlands. Margir nefndu að ef frekari 

uppbygging ætti að eiga sér stað þá ætti að halda henni í svipuðum stíl. Á sama tíma voru 

ferðamenn mjög mótfallnir því að meiriháttar uppbygging ætti sér stað innan friðlandsins. 

Hótel og veitingasölustaðir voru til að mynda alls ekki álitin æskileg mannvirki. Bent var á 

að án efa væri hægt að hafa betri og meiri þjónustu til að auka þægindi en að slík 

uppbygging ætti bara ekki við á svæði eins og í Friðlandi að Fjallabaki.   

Eins og rekstaraðilar í Landmannalaugum bentu oft á er aðstaða fólks til að matast talin 

bágborin og taka ferðamenn undir það. Ekki þykir nóg um borð og bekki og margir kvarta 

undan því að ekki sé almennilegt skýli yfir pallinum fyrir framan salernishúsið. Aðstaðan 

er álitin fullnægjandi þegar gott er veður en ófullnægjandi þegar rignir. Þarna er ekki verið 

að ræða um flókna uppbyggingu heldur að hægt sé að slá upp tjaldi þegar við á og leysa 

þannig þetta vandamál. Allnokkrir kvörtuðu undan hörðu undirlagi á tjaldsvæðinu og 

fannst að hægt væri að bæta úr því til þess að bæta möguleika til að tjalda innan 
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Friðlandsins. Þetta er ekki í samræmi við það sem rekstraraðilar vilja leggja áherslu á og 

mætti vel nota sem síu til að halda ákveðnum hópum ferðamanna frá, þ.e.a.s þeim sem 

kjósa að gista á grónu svæði. Því ætti að bæta upplýsingagjöf og kynna fyrir fólki hvaða 

gistimöguleikar eru til staðar innan friðlandsins, enda myndu eflaust fleiri kjósa að gista 

við Landmannahelli ef þeir vissu af möguleikanum á að tjalda á grónu svæði.  

Rannsókn á viðhorfum ferðamanna í Landmannalaugum leiddi í ljós að þeir vilja minni 

uppbyggingu og þjónustu en almennt gerist á ferðamannastöðum á láglendi og þeir eru 

sáttari við frumstæðari skilyrði. Þetta staðfestir það sem komið hefur fram í fyrri 

þolmarkarannsóknum, sem unnar voru í Landmannalaugum á árunum 2001–2003 (Anna 

Dóra Sæþórsdóttir, 2003a). Þolmarkaviðmiðin eru flókin og margslungin og það endur-

speglast í svörum ferðamanna um fólksfjölda. Vissir hópar ferðamanna telja að það séu of 

margir ferðamenn í Landmannalaugum en þeim finnst jafnframt að það þurfi að vera 

aðstaða til að taka á móti þeim. Á móti kemur að fólk kemur í Landmannalaugar til að 

njóta náttúrunnar og finnst því mannmergðin eyðileggja upplifunina af svæðinu. 

Ferðamennirnir voru flestir sammála um að meiri uppbygging myndi kalla á fleiri 

ferðamenn og sumir töluðu um að það ætti að finna leiðir til að takmarka fjölda. Fyrri 

rannsóknir (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003a) hafa sýnt að fólksfjöldi í Landmannalaugum 

hefur leitt til þess að svæðið höfðar ekki lengur til þeirra ferðamanna sem gera mestar 

kröfur um „ósnortin víðerni―. Niðurstöður sýna að hlutfall gesta, sem þykir fólksfjöldi vera 

orðin of mikill, er núna 30 prósent en var 20 prósent fyrir um 10 árum. Þetta bendir til að 

þolmörk Landmannalauga gagnvart til fólksfjölda hafi lækkað.  

9.2 Viðhorf til skipulagstillagna 

Skipulagstillögur, sem settar eru fram í áfangaskýrslu um skipulag Fjallabakssvæðisins um 

móttökuaðstöðu ferðamanna innan Friðlands að Fjallabaki, gera ráð fyrir möguleikanum á 

því að opna aðstöðu á nýjum stað innan friðlandsins. Tillögurnar eru að mörgu leyti í 

samræmi við tillögur sem settar voru fram eftir þolmarkarannsóknir í Landmannalaugum 

sem komu út árið 2003 og fjallað hefur verið um hér að framan (Bergþóra Aradóttir o.fl., 

2003). Í þolmarkarannsóknunum er annars vegar mælst til þess að byggð verði upp frekari 

aðstaða til að taka á móti ferðamönnum í Landmannalaugum sjálfum (Bergþóra Aradóttir, 

2003) eða að byggð verði upp látlaus þjónustumiðstöð við Sólvang hins vegar (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, 2003a). Vert er að íhuga hvernig túlka eigi skilgreininguna „látlaus aðstaða―. 

Til dæmis hefur verið lögð fram umsókn um byggingu 1850 m
2 

húsnæðis á svæðinu. Meta 

verður hvort slíkt geti talist látlaust eður ei. Í rannsókninni kemur fram að mikil eftirspurn 

sé eftir uppbyggingu á hálendinu og að lóðir fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu séu eftir-

sóttar. Það er að mati höfundar mjög mikilvægt að ekki séu teknar ákvarðanir um 

uppbyggingu aukinnar ferðaþjónustu án þess að ítarlegt umhverfismat fari fram og að um 

það ríki almenn sátt meðal þeirra aðila sem eiga hagsmuna að gæta á svæðinu. Niðurstöður 

sýna að ferðamenn gera stóran greinamun á því hvers konar mannvirki séu æskileg á 

víðernissvæðum. Þannig álíta 70 prósent ferðamanna fjallaskála vera ásættanlega en aðeins 

tæplega 20 prósent telja þjónustumiðstöðvar og hótel æskileg á slíkum svæðum. Að mati 

höfundar er mikilvægt að taka tillit til þessara sjónarmiða í útfærslu skipulags Friðlands að 

Fjallabaki. 
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Það sem einkenndi umræðuna meðal ferðamanna um uppbyggingu hálendismiðstöðvar og 

flutning þjónustukjarnans yfir á annað svæði var óákveðni enda höfðu ferðamenn ekki haft 

mikinn tíma til að velta málefninu fyrir sér. Margir voru jákvæðir í upphafi og sögðu að ef 

skipulagið væri þannig þá myndi fólk sætta sig við það og venjast því. Nokkuð var um að 

ferðamenn hikuðu eftir frekari umhugsun og var það þá helst heita laugin sem fólk vildi 

ekki missa nálægðina við. Aðrir töldu að ef aðstaða væri þróuð upp á öðrum stað þá myndi 

það enda með uppbyggingu á báðum stöðum og að það myndi að lokum spilla enn frekar 

upplifun ferðamanna á svæðinu.  

Niðurstöður rannsóknanna sýna að viðhorf hagsmunaaðila til tillagna um frekari upp-

byggingu innan friðlandsins einkennast af tortryggni og vantrú. Helsta röksemdafærslan 

gegn því er að þannig væri óröskuðum svæðum innan friðlandsins raskað, auk þess sem 

líklegt sé að sömu vandamál og myndast hafa í Landmannalaugum núna myndist þar í 

framtíðinni. Önnur röksemdafærsla gegn tillögunum er, eins og kemur fram í stefnumörkun 

um Fjallabakssvæðið frá árinu 1994, að byggja eigi upp aðstöðu innan friðlandsins þar sem 

ekki er skortur á neysluvatni og að nýta beri jarðhita þar sem hann er fyrir hendi (Skipulag 

ríkisins, 1994). Ekki kemur fram í áfangaskýrslu 1 að auðveldur aðgangur sé að neysluvatni 

og að fyrir hendi sé jarðhiti á svæðunum þar sem uppbygging er lögð til. Helsti kostur þess 

að bæta þá aðstöðu sem er til staðar í Landmannalaugum er að þá er öðrum svæðum innan 

friðlandsins, sem ekki eru notuð í dag, síður raskað og tiltölulega auðvelt væri að bæta úr 

innviðum í Landmannalaugum án þess að mikil uppbygging þyrfti að eiga sér stað. Í 

áfangaskýrslu fyrir Fjallabakssvæðið kemur enn fremur fram að mælt sé með að byggð 

verði upp frekari aðstaða í Landmannalaugum, óháð því hvort byggja eigi upp aðstöðu 

annars staðar eður ei. Í stefnumörkun um skipulag á Fjallabakssvæðinu frá árinu 1994 eru 

dregnir fram kostir þess að byggja upp aðstöðu á fáum afmörkuðum svæðum. Í því felist 

meiri hagkvæmni hvað varðar umhirðu og eftirlit, nýtingu skála, meðferð sorps og 

frárennslis auk þess sem það auðveldi fræðslustarf landvarða (Skipulag ríkisins, 1994). Það 

þarf því að mati höfundar að meta hvort nauðsynlegt er að byggja upp aðstöðu á tveimur 

stöðum. 

Þetta ber einnig að skoða í framhaldi af áliti samgöngu-, hálendis- og umhverfisnefndar 

Rangárþings ytra (Rangárþing ytra, 2010, 10. ágúst) þar sem fram kemur að óæskilegt sé að 

byggja upp frekari aðstöðu innan Friðlands að Fjallabaki. Þetta er í samræmi við þá stefnu-

mótun sem Skipulag ríkisins setti fram um Fjallabakssvæðið árið 1994 þar sem áhersla er 

lögð á að beina allri stærri uppbyggingu á jaðarsvæði hálendisins og að öll frekari 

uppbygging móttökuaðstöðu fyrir ferðamenn eigi að vera á láglendi. Að mati höfundar 

myndu með þessu skapast auknar tekjur og atvinnumöguleikar fyrir íbúa Rangárþings ytra 

auk þess sem slík uppbygging myndi laða að sér aukna ferðamennsku í byggð. Taka má 

sem dæmi vel heppnaða uppbyggingu í tengslum við Vatnajökulsþjóðgarð og móttöku til 

kynningar á hálendinu á Skriðuklaustri á Austurlandi. Slík miðstöð gæti þjónað þeim 

tilgangi að kynna hálendið ítarlega fyrir ferðamönnum áður en þeir halda ferð sinni inn á 

það áfram. Ferðamenn myndu þá geta nálgast upplýsingar um Fjallabakssvæðið og sérstöðu 

þess áður en þeir hefja ferð sína um það. Þar væri hægt að nálgast upplýsingar um 

mismunandi gistimöguleika innan friðlandsins, öryggismál, útbúnað og hvað vert er að 

varast þegar ferðast er í óbyggðum. Uppbygging utan friðlandsins í stað aukinnar upp-

byggingar innan þess, er mikilvæg til að vernda ásýnd friðlandsins og rómaða náttúru-

fegurð og er í samræmi við þá stefnumörkun sem mótuð var við friðun Fjallabaks á sínum 

tíma.  
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9.3 Hugsanleg jákvæð áhrif samskiptaskipulags 
á vinnslu skipulags í Landmannalaugum 

Niðurstöður sýna að lítil samvinna og samráð virðist hafa verið haft við helstu hagsmuna-

aðila Landmannalauga, hvort sem um ræðir Ferðafélag Íslands eða Umhverfisstofnun. Í 

auglýsingu um friðlýsingu Friðlands að Fjallabaki (1979) stendur:  

Mannvirkjagerð, efnistaka og annað jarðrask á friðlandinu er háð samþykki 

Náttúruverndar ríkisins [Umhverfisstofnun]. Um valdsvið sveitarstjórna 

hvað snertir mannvirkjagerð og jarðrask fer eftir 17. gr. náttúruverndarlaga 

og ákvæða skipulagslaga... Ferðafélagi Íslands skal þó heimilt að hafa þar 

áfram skála, enda sé staðsetning stærð og gerð mannvirkja háð leyfi 

stofnunarinnar... Til ráðuneytis um stjórn friðlandsins skal skipa fimm 

manna nefnd og tilnefna Landmannahreppur, Holtahreppur, 

Rangárvallahreppur [hrepparnir hafa verið sameinaðir í sveitarfélagið 

Rangárþing ytra], Ferðafélag Íslands og Náttúruvernd ríkisins 

[Umhverfisstofnun] sinn fulltrúa hver. Fulltrúi Náttúruverndar ríkisins 

[Umhverfisstofnunar] er formaður nefndarinnar (Auglýsing um friðlýsingu 

Friðlands að Fjallabaki, 1979). 

Skýrt er tekið fram í auglýsingunni að til ráðuneytis um stjórn Friðlands að Fjallabaki skuli 

vera nefnd skipuð fulltrúum frá Umhverfisstofnun, Ferðafélagi Íslands og sveitarfélaginu 

Rangárþingi ytra. Þrátt fyrir það virðist, bæði í tilviki aðalskipulags Rangárþings ytra sem 

og við undirbúningi deiliskipulags í Landmannalaugum og undirbúning rammaskipulags 

fyrir Fjallabakssvæðið, ekki hafa verið haft náið samráð við þessa hagsmunaaðila. Mikil og 

greinileg óánægja kemur fram um skipulagsákvarðanir og skipulagsferli á Fjallabaks-

svæðinu hjá þeim fulltrúum Ferðafélags Íslands sem rætt var við. Forseti Ferðafélagsins 

setur meðal annars fram alvarlegar athugasemdir og gagnrýni á stjórnsýslu við gerð aðal-

skipulags Rangárþings ytra og gagnrýnir harðlega það afskiptaleysi sem Ferðafélagi Íslands 

hefur verið sýnt við vinnslu þess. Að hans sögn hefur Fjallabaksnefnd ekki verið kölluð 

saman til að ræða skipulag svæðisins og telur hann það alvarlegt mál. Tortryggni Ferða-

félagsmanna á fullan rétt á sér þegar staða mála í Landmannalaugum er skoðuð í samhengi 

við önnur sambærileg skipulagsmál á hálendinu, t.d. á Hveravaöllum þar sem Ferðafélag 

Íslands, sem hafði haft starfsemi á svæðinu frá árinu 1938, vék eftir áralangar deilur við 

Svínavatnshrepp um skipulagsmál á svæðinu.  

Að mati höfundar má rekja vandamál við deiliskipulag í Landmannalaugum til mikilla 

breytinga í stjórnsýslu Fjallabakssvæðisins á síðustu árum og breyttrar stöðu valdhafa i 

tengslum við það. Uppbygging og friðlýsing þess átti sér stað þegar hálendið var álitið 

einskismannsland. Þegar bráðabirgðaákvæði nr. 73/1993 var bætt við þáverandi 

skipulagslög og gerði héraðsnefndum kleift að mynda samvinnunefnd um skipulag mið-

hálendisins (Skipulag ríkisins, 1999) fengu sveitarstjórnir skyndilega skipulagsvald yfir 

Fjallabakssvæðinu. Svo virðist sem sveitarstjórnir á svæðinu hafi haft hug á að öðlast fullt 

skipulagsvald yfir því. Þetta sést í stefnumörkunarskýrslu um Fjallabakssvæðið frá árinu 

1994, en þar er eindregið mælt með að Fjallabakssvæðið verði allt gert að fólkvangi. Það 

felur í sér að verkefni og skyldur færist frá Umhverfisstofnun yfir á sveitarfélög og 

heimamenn (Skipulag ríkisins, 1994). Í skýrslunni kemur einnig fram að ferðmanna-

straumur um Fjallabakssvæðið sé álitinn vannýtt auðlind af hálfu sveitarfélaga og gert er 
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ráð fyrir að heimamenn og sveitastjórn komi í ríkara mæli að rekstri ferðaþjónustu á 

svæðinu og að sveitastjórn feli einstökum rekstraraðilum umsjón með móttöku ferðamanna 

á afmörkuðum miðstöðva- og skálasvæðum. Gagnrýni á þessa stefnumörkun fólst einkum í 

því að talið var að sveitarstjórnir vildu nota skipulagsvald sitt til að móta ferðamennsku á 

svæðinu þannig að hægt væri að hafa af því sem mestar tekjur og að margra mati, á kostnað 

náttúruverndar (Árni Páll Árnason, o.fl., 1994, 27. apríl). 

Í greiningu Foresters (1989) á aðferðum sem notaðar eru í vinnslu skipulags má sjá að 

vinnsla skipulags hefur hingað til löngum einkennst af formlegum ferlum þar sem aðilar 

sem vinna skipulagið afla sér staðreynda, leggja fram tillögur sem yfirvöld samþykkja eða 

samþykkja ekki. Forester hefur bent á að slíkar tæknilegar aðferðir leiði oft til árekstra 

einkum vegna þess að hagsmunaaðilum er haldið utan við grunnvinnslu þess. Forester 

mælir með aðferðum þar sem stuðlað er að auknum samskiptum í formi funda með þeim 

sem skipulagið er unnið fyrir og öðrum hagsmunaaðilum. Þar skapast grundvöllur til 

umræðu, komist er að samkomulagi og fundinn millivegur í hagsmunum eða viðhorfum. 

Þannig myndast sameiginlegur skilningur manna á milli, tortryggni minnkar og reynt er að 

koma í veg fyrir árekstra. Með þessari aðferð eru aðilar að vinna saman að sameiginlegu 

markmiði og árekstrar verða síður til að fresta gerð skipulagsins. Samkvæmt Jamal & Getz 

(1995) eru virkir samskiptaskipulagsferlar sérstaklega mikilvægir á svæðum þar sem mikill 

vöxtur ferðamennsku á sér stað og miklar breytingar verða á umhverfinu á stuttum tíma. 

Eins og frumvarp að nýjum skipulagslagstillögum, nr. 123/2010, ber með sér er í dag 

komin aukin krafa um þátttöku almennings og hagsmunaaðila við gerð skipulagsáætlana. 

Meiri krafa er komin um aukið samráð og sátt um skipulagsmál, áherslu á þátttökulýðræði 

og að hagsmunaaðilar komi að skipulagsferlinu eins fljótt og unnt er. Samkvæmt 

kenningum um samskiptaskipulag snýst aukið samráð um að almenn velvild og virðing 

einkenni samskipti, að tekið sé á árekstrum á málefnalegan hátt og að umræður snúist um 

að greina vandamál og að komast að sameiginlegum niðurstöðum um hvernig best sé að 

leysa þau. Áhersla á samráð og samskipti er einnig ríkjandi í stefnumörkun er varðar 

skipulags-, umhverfis- og ekki síst ferðamál. Þetta sést meðal annars í frumvarpi að nýjum 

skipulagslögum og er gegnum gangandi þema í Ferðamálaáætlun 2006–2015. Fjallað er um 

mikilvægi samráðs á milli opinberra sem og annarra aðila við mótun stefnu ferðamála en 

að mati höfundar er ekki síður mikilvægt að samráð og samstarf eigi sér stað þegar mótuð 

er stefna um uppbyggingu og skipulag einstakra ferðamannastaða eins og í tilviki 

Landmannalauga.  

9.3.1 Hugmyndir að fjöldatakmörkunum 

Í líkani Butlers (1980) um þolmörk ferðamannastaða kemur fram að einnig sé hægt að 

grípa inn í hnignunarferli ferðamannastaða með því að takmarka fjölda ferðamanna. Þetta 

er hægt að gera t.d. með takmörkunum á gistirýmum, gjaldtöku, kvótatakmörkunum 

o.s.frv. Helsta viðfangsefnið við gerð deiliskipulags í Landmannalaugum er að finna lausn 

á því hvernig best sé að bregðast við þeim aukna fjölda ferðamanna sem þangað sækir. Í 

Ferðamálaáætlun 2006–2015 kemur fram að forðast ætti að verða við ýtrustu þjónustu-

kröfum á svæðum þar sem það á ekki við (Ferðamálastofa, 2006b). Bergþóra Aradóttir 

(2003) bendir á að menn verði að átta sig á því að ef farið er út í meiri uppbyggingu muni 

hækkandi þjónustustig koma á kostnað þess að viðhalda frumstæðri og óspilltri ásýnd 

Landmannalauga. Huga ætti að sérstöðu svæðisins og miða að því að uppfylla óskir 
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ferðamanna sem aðhyllast ákveðna tegund ferðamennsku og upplifun í sátt við umhverfi 

viðkomandi svæðis. Það er því mjög mikilvægt að mótuð sé sameiginleg stefna meðal 

hagsmunaaðila um hvers konar ferðamennsku eigi að byggja upp innan friðlandsins. Megin 

spurningin er hvort halda eigi áfram uppbyggingu og taka á móti allri þeirri eftirspurn sem 

er eftir ferðamennsku á svæðinu eða hvort frekar eigi að vernda einstaka náttúru 

friðlandsins með því að stýra fjölda og umferð innan þess betur. Þessi stefnumörkun verður 

ekki síst að eiga sér stað meðal þeirra sem eru með rekstur og bjóða upp á þjónustu innan 

friðlandsins. Sátt verður að ríkja um þær leiðir sem farnar verða og þær verða að hafa 

hagsmuni náttúrunnar í fyrirrúmi.  

Stýring umferðar er nokkuð sem höfundi finnst vert að skoða með tilliti til þess að draga úr 

álagi á svæðinu. Eins og niðurstöður rannsóknanna sýna tóku ferðamenn vel eftir 

álagstímum hvað varðar fólksfjölda í Landmannalaugum. Helsti annatíminn var þegar 

áætlunarrútur stoppuðu í Landmannalaugum á bilinu frá kl. 13:00 og 17:00 á daginn. 

Benda má á að auðvelt er að stjórna umferð áætlunarferða með góðri samvinnu rekstrar-

aðila, ferðaskipuleggjenda og ferðaþjónustuaðila sem koma með ferðamenn inn á svæðið. 

Þannig gætu þeir í sameiningu unnið að því að finna leiðir til að koma í veg fyrir að of 

margar rútur komi inn á svæðið á sama tíma. Slíkt veldur miklu óþarfa álagi, bæði á 

innviði og á upplifun ferðamanna. Guðríður Þorvarðardóttir, fagstjóri hjá Umhverfis-

stofnun, (skrifleg samskipti 10. maí 2011) nefnir dæmi um slæmt fyrirkomulag á stýringu 

umferðar í Herðubreiðalindum þegar margar rútur á vegum ferðaþjónustuaðila voru á sama 

tíma á svæðinu tvo daga vikunnar en hina fimm daga vikunnar voru engar rútur.  

Margar ólíkar hugmyndir komu fram í rannsóknunum um hvernig hægt væri að stjórna 

fólksfjölda og umferð inn í Landmannalaugar. Þannig þótti stefna um uppbyggingu vega og 

brúa gott stjórntæki í fjöldatakmörkunum. Í niðurstöðum rannsókna kom fram að um 65 

prósent ferðamanna gista í Landmannalaugum eða á skálasvæðum tengdum þeim og er 

meðaldvalarlengd þeirra þrjár nætur. Um 35 prósent gesta eru aftur á móti dagsgestir og er 

meðaldvalarlengd þeirra aðeins um tvær klukkustundir. Einnig kemur í ljós að flestir ferða-

menn koma með hópferðabílum og heimsókn 30 prósenta ferðamanna í Landmannalaugar 

er hluti af ökuferð inn á hálendið. Í grein Árna Páls Árnasonar, o.fl. (1994, 27. apríl) eru 

tillögur um uppbyggingu stofnvegar um Fjallabaksleið nyrðri gagnrýndar. Með því að auka 

gegnumstreymisumferð er talið að Fjallabakssvæðið missi aðdráttarafl óbyggðanna og að 

formgerð ferðamennskunnar breytist. Hætt er við að ferðamennska þróist þannig í hraðfara 

gegnumstreymisumferð og að hún einkennist af fjöldaferðamennsku þar sem ferðamenn 

nýta alla aðstöðu verr. Ýmsir viðmælendur bentu á að slæmir vegir væru góð sía á 

fólksfjöldann og margir töldu að of gott aðgengi myndi spilla sjarma Friðlandsins. Í dag er 

t.d. ekki leyfilegt að keyra á bílaleigubílum undir ákveðnum stærðarflokki inn á hálendið 

og hálendisgæsla björgunarsveitanna hefur meðal annars tekið að sér að vakta slíkt. 

Draga mætti úr gegnumstreymisumferð og fjölda dagsgesta með því að leggja meiri áherslu 

á gesti sem dvelja lengur á staðnum. Þetta væri hægt að gera ef rútur myndu ekki stoppa til 

að bíða eftir gestum í Landmannalaugum yfir daginn. Til að draga enn frekar úr gegnum-

streymisumferð mætti nota gjaldtöku til að halda aftur af offjölgun ferðamanna. Þetta væri 

hægt að gera með því að takmarka aðgang inn í Landmannalaugar þar sem ferðamenn 

þyrftu að greiða fyrir tjaldgistingu eða skálagistingu áður en komið er inn í 

Landmannalaugar. Það myndi hvetja ferðamenn til að gista á staðnum og halda öðrum frá. Í 

rannsókninni kom greinilega fram að ferðamenn voru fúsir til að borga til að tryggja betur 
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öryggi sitt á Laugavegargönguleiðinni. Ferðamenn álitu gjaldtöku ákveðið framlag til 

viðhalds stíga og kostnaðar við stikun. Þannig gætu ferðamenn, sem hafa hug á að ganga 

Laugaveginn, valið um að greiða fyrir gistingu eða keypt kort með mikilvægum upp-

lýsingum um gönguleiðina og öryggisatriði. Með því myndu þeir leggja fram sinn skerf til 

viðhalds gönguleiða. Það myndi einnig leiða til þess að fólk notaði frekar aðrar og nýjar 

gönguleiðir sem ekki er gjaldtaka á. 

Niðurstöður rannsóknanna, sem hér er um fjallað, leiða í ljós að viðhorf ferðamanna í 

Landmannalaugum er í flestum tilvikum í samræmi við viðhorf fulltrúa Umhverfis-

stofnunar og umhverfisstefnu Ferðamálastofu (2005) þar sem vernd og viðgangur náttúr-

unnar er álitið grundvöllur að framtíðarnýtingu landsins og framgangi ferðaþjónustu. Að 

mati höfundar er mikilvægt að Umhverfisstofnun, í gegnum Friðlandsnefndina, komi með 

skýra stefnu um hvernig náttúruvernd á svæðinu sé best varið því að óneitanlega er um að 

ræða náttúruverndarsvæði í þeirra umsjón. Það að skipulagsferli sé farið í gang er mjög 

jákvætt fyrir framtíð Friðlands að Fjallabaki en mælt er með að mun meira samráð verði 

haft við hagsmunaaðila og þá sérstaklega Friðlandsnefndina, eins og auglýsing um 

friðlýsingu svæðisins gerir kröfu um.  
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10 Viðauki A 

10.1 Spurningakönnun 

 

1. Kyn 1 Kona 2 Karl 
   
 

2. Aldur:  ______ ár  
   
 
3. Hvar býrðu? _____________________________  
   
 
4. Hvað ætlar þú að dvelja lengi á þessu svæði?  _______  nætur 
 _______ klst. 
   
 
5. Hvar gistir þú í nótt?   
   
 

6. Hvar gistir þú síðustu nótt?___________________________________ 
   
 

7. Hefur þú komið hingað áður?        1 Já, hve oft _____ 2 Nei 
    
 

8. Hefur þú hug á að koma aftur?      1 Já 2 Nei 
   
 
9. Var það einhver staður öðrum fremur sem þú komst til að sjá?           

1Já, hvaða      2 Nei 
 

 



95 

10. Með hverjum ferðast þú ? Merktu við fleira en eitt atriði ef við á 

1 Einn á ferð 5 Með ferðafélögum  

2 Með fjölskyldunni  í skipulagðri hópferð  

3 Ættingjum / vinum 6 Öðrum, hverjum? 

4 Vinnu/klúbbfélögum      
      
 
11. Hvernig ferðast þú? 

1 Á eigin bíl  5 Ríðandi   

2 Á bílaleigubíl 6 Hjólandi   

3  Í hópferðabíl  7 Annað, hvernig?  

4 Gangandi        
            
  
12. Ferðast þú með leiðsögumanni?      

1Já, íslenskum       2Já, erlendum         3  Nei 
            
  
13. Hvað finnst þér um eftirtalin mannvirki á svæðinu? 
  mjög ásættan- mjög enga 
  óæskileg leg æskileg skoðun 

1. Óuppbyggðir malarvegir   1 2 3 4 5 0 

2. Uppbyggðir malarvegir 1 2 3 4 5 0 

3. Slitlagðir vegir 1 2 3 4 5 0 

4. Akbrýr á vatnsföll 1 2 3 4 5 0 

5. Virkjanir og mannvirki þeim tengd 1 2 3 4 5 0 

6. Hótel/gistiheimili 1 2 3 4 5 0 

7. Fjallaskálar/sæluhús 1 2 3 4 5 0 

8. Tjaldstæði 1 2 3 4 5 0 

9. Verslanir/veitingastaðir 1 2 3 4 5 0 

10. Bensínstöðvar 1 2 3 4 5 0 

11. Salerni 1 2 3 4 5 0 

12. Girðingar 1 2 3 4 5 0 

13. Önnur mannvirki:     
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14. Komst þú á/ætlar þú á einhvern af eftirfarandi stöðum í þessari ferð? 
Merktu við fleira en einn stað ef við á 

 1 Bláhnjúkur 10 Ljótipollur  

 2 Brennisteinsalda 11 Norðurnámur 

 3 Frostastaðavatn  12 Reykjakollur 

 4 Grænagil 13 Skalli 

 5 Hattur                           14 Stóra-Brandsgil 

 6 Háalda                                 15 Stórihver 

 7 Hrafntinnusker 16 Suðurnámur 

 8 Laugahraun 17 Vondugil 

 9 Litla-Brandsgil 18 Annað 
 Hvert?____________________________________________________ 
   
 
15. Hvaða gerðir /ætlar þú að gera á meðan á dvöl þinni stendur? 

 1  Gönguferð       klst.  

 2  Fara á hestbak  

 3  Taka ljósmyndir 

 4  Fara í ökuferð 

 5   Skoða fugla  

 6  Veiða  

 7   Skoða plöntur  

 8  Baða mig í heitri laug  

 9  Skoða jarðfræðifyrirbæri  

 10 Annað:   
   
 
16. Hversu ánægð(ur) ertu með heimsókn þína? 

 mjög     mjög 
 óánægð(ur) óánægð(ur) hlutlaus ánægð(ur)  ánægð(ur) 

1. Daginn í dag 1 2 3 4 5 

2. Dvölina á svæðinu 1 2 3 4 5 
   
 
17. Var eitthvað sem olli sérstakri ánægju?  

___________________________________________________________ 
   
 
18. Olli eitthvað sérstökum vonbrigðum?  

___________________________________________________________ 
19. Hveru mikilvæg eru eftirfarandi atriði fyrir þig á ferðalagi þínu um svæðið?                  
 alls ekki  mjög  enga  
 mikilvægt mikilvægt mikilvægt skoðun 

1. Merktar gönguleiðir 1 2 3 4 5 0 

2. Lagðir göngustígar 1 2 3 4 5 0 

3. Göngubrýr 1 2 3 4 5 0 

4. Að hægt sé að njóta kyrrðar 1 2 3 4 5 0 

5. Að hægt sé að upplifa  1 2 3 4 5 0 
 óraskaða náttúru 

6. Áningarstaðir  1 2 3 4 5 0 
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 (bekkir og borð) 

7. Að það séu fáir 1 2 3 4 5 0 
 aðrir ferðamenn 

8. Að ekki sjáist ummerki 1 2 3 4 5 0 
 um utanvegaakstur  

9. Að geta gengið án þess að sjá 1 2 3 4 5 0 
 mannvirki (önnur en fjallaskála) 

10. Að ekki sjáist ummerki 1 2 3 4 5 0 
 eftir aðra ferðamenn  

11. Skoðunarverðir  1 2 3 4 5 0 
 staðir merktir 

12. Skipulögð tjaldsvæði  1 2 3 4 5 0 
 (salerni, ruslafötur o.þ.h) 

13. Að mega tjalda hvar 1 2 3 4 5 0 
 sem er innan svæðisins 

14. Að geta tjaldað þar sem þú 1 2 3 4 5 0 
verður ekki var við aðra  

 
20. Hvaða augum lítur þú á þetta svæði? 
 
  mjög  hvorki/ mjög  
   né 

1. áhugavert  1 2 3 4 5      óáhugavert 

2. aðgengilegt 1 2 3 4 5 afskekkt 

3. manngert  1 2 3 4 5 náttúrulegt 

4. öruggt 1 2 3 4 5 óöruggt 

5. berangurslegt 1 2 3 4 5 gróðursælt 

6. hávært 1 2 3 4 5 kyrrt 

7. ljótt 1 2 3 4 5 fallegt  

8. áhrifamikið 1 2 3 4 5 áhrifalítið 

9. tilbreytingarlaust  1 2 3 4 5 fjölbreytt 

10. rómantískt           1 2 3 4 5 órómantískt 

11. óspillt 1 2 3 4 5 spillt 

12. sóðalegt 1 2 3 4 5 hreint 

   
 
21. Hvað finnst þér um fjölda ferðamanna á þessu svæði?               enga 
of margir             hæfilegur     of fáir skoðun 

 1 2 3 4 5 0 
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22. Væntingar mínar voru uppfylltar með tilliti til:    
 enga 
 alls ekki  nægilega     fullkomlega      skoðun 

1. Náttúrulegs umhverfis 1 2 3 4  5 0 

2. Þjónustu 1 2 3 4 5 0 
   
 

23. Ertu tilbúin(n) til að greiða aðgangseyri til þess að komast inn á svæðið? 

 1 Já 2 Nei    3 Hef ekki skoðun á því 
 
 
 
24. Værir þú tilbúin(n) til þess að styrkja verndun svæðisins? 

 1  Já, með fjárframlagi  

  2  Já, með sjálfboðavinnu  

  3  Nei 
   
 
25. Á skalanum 0-10 myndi ég gefa svæðinu einkunnina __________ 
   
 

26. Finnst þér ,,ósnortin víðerni“ vera hluti af aðdráttarafli þessa svæðis?         

1Já     2Nei  3Hef ekki skoðun á því 
   
 
27. Hvert eftirtalinna atriða mega vera til staðar, samkvæmt þínu áliti, til þess að þú lítir á 

svæði sem ,,ósnortin víðerni“? 

1  Fjallaskálar 8  Stíflumannvirki  

2  Hótel, gistihús 9  Miðlunarlón 

3  Vegir  10  Gróðurskemmdir 

4  Vegslóðar 11  Skemmdir á náttúrufyrirbrigðum 

5  Girðingar 12  Ummerki um utanvegaakstur 

6  Þjónustumiðstövar 13  Lagðir göngustígar 

 7  Rafmagnslínur 14  Stígar myndaðir af umferð  
     göngumanna og sauðfé 

        

 

Kærar þakkir        Landmannalaugar, júlí 2009 
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11 Viðauki B 

11.1 Spurningar fyrir ferðamenn 

Hvernig myndir þú vilja sjá þetta svæði?  
How would you like this area to look like?  
 
Hvað er það sem þú sækist eftir að upplifa? 
What is it that you want to experience in a place like this?  
 
Hverskonar ímynd og væntingar hafðir þú af svæðinu áður en þú komst? 
What kind of image and expectations did you have of the area before you arrived? 
 
Stóðst svæðið væntingar þínar? Af hverju? 
Does the area fulfill your expectations? What is different? 
 
Hvert er helsta aðdráttarafl svæðisins að þínu mati?  
What is the main attraction of the area in your opinion? 
 
Hvaða máli skiptir náttúran í upplifun þinni af svæðinu? 
How important is the nature in your experience of the area?  
 
Upplifir þú svæðið sem ósnortin víðerni?  
Do you feel that this area is a wilderness area? 
 
Finnst þér vera mikið álag á svæðinu vegna gesta? 
Do you feel that there is to much pressure on the area because of tourists? 
 
Finnst þér ferðamenn almennt of margir?  
Do you feel that there are to many tourists here in general? 
 
Mismunandi viðhorf til ferðamanna eftir þjóðerni? Íslenskir/erlendir?  
Do you have a different opinion on tourists depending on their nationality, e.g. icelandic 
tourists v.s. foreign?  
 
Hvernig hópar?  
Gönguhópar/ Hestafólk/ rútuferðamenn/ fólk á eigin vegum/ mótorhjól/ jeppar 
Do you have different opinions on tourists depending on their mode of travel? 
E.g. Hikers / Horseback riders / Bus travellers / Independend travellers / mototcyclists / 
Jeeps 
 
Hversu mikilvæg eru þægindi á ferðalagi þínu?  
How important is comfort to your travel? 
 
Finnst þér lágmarks þjónusta þurfa að vera á svæðinu?  
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Do you feel that there should be a minimum service in the area for the tourists? 
 
Hvað með byggingarnar á svæðinu? 
What do you feel about the buildings in the area? 
 
Hvaða byggingar viltu hafa?  
What sort of builidings do you want to see here? 
 
Hvar mega þær vera? Finnst þér nauðsynlegt að hafa þessar byggingar þar sem þær 
eru núna? 
Where should the buildings be situated? Do you feel it is necessary for the buildings to be 
situated exactly where they are located now? 
 
Finnst þér byggingarnar styrkja eða trufla upplifunina af svæðinu? 
Do you think the builidings influence your experience of the area? Do you prefer to have 
them or do they interupt your experience in any way? 
 
Komið hafa upp hugmyndir um að færa hluta eða alla þá þjónustu og aðstöðu sem eru 
inni á hjarta svæðisins annað til þess að létta á álaginu. 
There has been a debate about the future planning of the area and some have said that a part 
or even all the buildings and services in the area should be moved to releive the pressure of 
this place which in a way is considered the HEART of Landmannalaugar 
 
Myndir þú vilja að þær væru annarsstaðar?  
Do you agree that they should be moved?  
 
Heldur þú að það myndi létta á álaginu (ef fólki finnst mikið álag) ef hluti af 
þjónustunni eða aðstöðunni væri annarsstaðar? 
Do you think that moving it would releive the pressure of the area? 
 
Hvaða aðstaða finnst þér að ætti að vera á svæðinu (þar sem aðstaðan er núna)?  
What facilities do you think are necessary in this area where they are now? 
Bara FÍ skálinn? 
Only the big original cabin?  
Bara tjaldsvæði? 
Only the camping ground? 
Aðstaða fyrir laugagesti, salernisaðstaða? 
Facilities for hot spring baths and toilet facilities? 
 
Ef aðstaðan væri annarsstaðar ætti þá leyfa akstur inn á þetta svæði? 
If the facilities where moved elsewhere would you allow traffic into this area? Or only walking 
paths? (20-30 minutes walk) 
 
Ef aðstaðan væri annarsstaðar ætti þá hafa skipulagðar rútuferðir inn á svæðið á 
klukkutíma fresti? 
If the facilities where moved elsewhere would you want to have organized buses f.ex. every 
one hour to the area? 
 
Hvað mætti aðstaðan vera langt í burtu frá þeim stað sem hún er núna til þess að þú 
myndir koma hingað samt sem áður? (10 mín, 20 mín, 30 mín, 60 mín....).  
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How far away from this location would the new facilites be acceptable? 10 min, 20 min, 30 
min, 60 min....?  
 
Viðhorf ferðamanna til virkjananna á leiðinni upp í Landmannalaugar? 
What is your opinion on the power plants on the way up to Landmannalaugar? Did you notice 
them? 
 
Trufluðu lónin á leiðinni í Landmannalaugar þig?  
Did they influence your experience in any way? 
 
Hver er þín skoðun á því ef ný orkuver (jarðvarma eða vatnsaflsvirkjanir) myndu rísa á 
eða við Friðland að Fjallabaki (Landmannalaugar)?  
What do you feel about it if new power plants where constructed around the 
Landmannalaugar area? 
 
Hefur þú komið í Landmannalaugar áður? Ef svo hefur þú orðið vör/var við miklar 
breytingar á svæðinu? 
Have you been to Landmannalaugar before? If yes, have you noticed any differences since last 
time? 
 
Viðhorf til þess að tjaldsvæði yrði fært að Sólvangi (c.a 5 km. hálftíma gönguleið) 
Akstursleiðin og upplifun fólks á henni (er það mikill hluti af upplifuninni og hvað er það sem 
stendur upp úr) 

11.2 Spurningar fyrir hagsmunaaðila 

11.2.1 Rekstraraðilar og Umhverfisstofnun 

Hvernig hefur ykkar aðkoma að skipulagsmálum í Landmannalaugum verið hingað til? 

 

Hafið þið tekið þátt í vinnslu þess hingað til? 

 

Hvernig vilduð þið helst sjá skipulagið á svæðinu? 

 

Er búið að vinna að einhverkonar verndaráætlun fyrir friðland að Fjallabaki? 

 

Í Skipulagi Miðhálendisins er gert ráð fyrir því að þjónustusvæðum fyrir ferðamenn verði 

skipt í flokka eftir þjónustustigi og aðgengi og tilheyra Landmannalaugar þeim svæðum 

sem eru í góðu vegasambandi og þjónustustig nokkuð hátt Hvað finnst þér um það? 

 

Hverjar eru ykkar hugmyndir um uppbyggingu þjónustusvæðis?  

 

Hverjar eru þínar hugmyndir um deiliskipulag fyrir friðlandið? Hvað má og hvað má ekki?  

 

Hafa umgengisreglur fyrir svæðið breyst á síðustu árum, er farið eftir þeim? 

 

Hverjar eru ykkar skoðanir á því að nýta Landmannalaugar í aðalmóttökusvæði ferðamanna 

á skipulagssvæðinu? 
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Væri annar staður hentugrifyrir slíka miðstöð?  

 

Er hentugra að hafa það nær byggðum og fjarri náttúruperlunni sjálfri?  

 

Ætti að banna fólki að tjalda? (hugmyndir um það hafa komið upp) 
 

Hvaða áhrif myndi það hafa að bæta vegakerfið, ætti frekar að draga úr endurbótum til að 

viðhalda víðernisupplifunum? 

 
Hvers konar ferðamennsku vilja menn sjá á þessu svæði?  

 

Hefur verið aukning í fjölda ferðamanna á síðasta áratug? 

Hvernig eru ferðamynstrin í dag, þ.e.a.s. dagsferðamenn og fólk sem gistir ?  

Hverjar eru ágiskanir um fjölda ferðamanna núna? 

Hversu margar gistinætur eru í skála? 

Hversu margar Gistinætur á tjaldsvæðinu?  

Er mikið af gestum á bílaleigubílum? 

Hefur skáli FÍ verið stækkaður eða aðstaða bætt síðan 2001? 

Hafa gönguleiðir verið stikaðar, merkingar auknar og viðhald leiða ?  

Hverjir sjá um slíka vinnu?  

Er þessum hluta vel sinnt? 

Helstu vankantar? 

Hefur aðstaðan við baðlaugina verið bætt á síðustu árum? 

Hvernig hefur þróunin verið á fuglasníkjudýrafaraldrinum? 

Hvaða áhrif hafa bílar á ásýnd svæðisins? 

 

Hvernig er staðið að upplýsingaþjónustu og upplýsingaskiltum?  

   

Hversu margir starfa í Landmannalaugum, stöðugildi og hversu lengi? 

Hvert er hlutverk þeirra?  

Eru þeir nægilega margir, hversu mörg stöðugildi ættu að vera í Landmannalaugum til að 

sinna svæðinu svo vel mætti heita? 

 
Í skýrslu samgönguráðuneytisins frá 1996 er talað um að móta þurfi stefnu um hversu 

mikið eigi að vinna hina ýmsu vegi. Í samgönguáætluninni 2003-2014 kemur svo fram að 

leggja eigi bundið slitlag á stofnvegi og tengivegi ef fleiri en 100 bílar fara um hann á 

sólarhring. 
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Hver eru viðhorfin til þessa hjá Umhverfisstofnun? 
 

Hverjar eru ykkar áherslur og hvernig myndu þið vilja sjá deiliskipulag í 

Landmannalaugum þróast?  

Hverjar eru ykkar skoðanir á þeim tillögum sem hafa komið fram um deiliskipulagið? 

Sérstaklega hvað varðar flutning aðstöðu á Sólvang og jaðar Norðurnámahrauns? 

Hafið þið fengið að taka virkann þátt í deiliskipulagsvinnunni?  

Finnst ykkur að ykkar skoðanir og óskir fái að njóta sín við gerð deiliskipulagsins? 

Ef einhver, hver eru helstu ágreiningsmálin varðandi vinnslu deiliskipulagsins?  

Hafa orðið einhverjir hagsmunaárekstrar við vinnslu þess? 

Hvaða þýðingu hefur hefðaréttur þegar kemur að skipulagsmálum í Landmannalaugum? 

 

11.2.2 Sveitastjórn og skipulagsfulltrúi 

Hvernig gengur vinnsla rammaskipulags fyrir Fjallabakssvæðið 

Á hvað er lögð áhersla?  

Hversu langt er þessi vinna komin?  

Hver eru helstu ágreiningsmálin?  

Er mikil samvinna við aðila sem vinna að skipulagsmálum á miðhálendinu í heild sinni?  

Er mikil samvinna við Umhverfisstofnun? 

Hvaða framtíð sérð þú fyrir þér fyrir Friðlandið? Hvernig myndir þú vilja sjá það þróast? 

Hvaða hugmyndir hefur þú fyrir sveitarfélagið, getur það notið góðs af uppbyggingu 

ferðaþjónustu á Friðlandinu? 

Hafið þið skoðað möguleikan á því að opna hálendismiðstöð nær byggðinni til að auka 

atvinnumöguleika þar? 

Hversu stór hluti eru ferðamál fyrir sveitarfélagið almennt? 

Hvað með aðra atvinnu uppbyggingu á þessu svæði, t.d. virkjanir og annað slíkt, hvaða 

áhrif myndi það hafa á Friðlandið? Hvaða skoðanir hafið þið á slíku? 

Er ekki erfitt fyrir sveitarfélag einsog Rangárþing Ytra með aðeins um 1.500 manns að 

standa undir kostnaði og vinnu við að vinna skipulag fyrir svæði einsog Friðlandið.  

Hverjir eru helstu hagsmunaaðilar sem hafa ber í huga við vinnslu skipulagsins? 


