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Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin 

af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri 

prófgráðu. 

 

 

 

________________________________________ 
Ólöf  Ösp Halldórsdóttir 
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Ágrip 

Árið 2008 var ákveðið að ráðast í það verkefni að stofna jarðvang (e. geopark) á 

Íslandi. Síðla árs 2010 var fyrsti slíki jarðvangurinn formlega stofnaður hér á Íslandi 

og hlaut hann nafnið Katla jarðvangur. Katla jarðvangur tekur til þriggja sveitarfélaga 

á Suðurlandi Skaftárhrepps, Mýrdalshrepps og Rangárþings eystra. Meginmarkmið 

þessarar rannsóknar er að öðlast innsýn inn í væntingar, viðbrögð og þekkingu 

mismunandi hagsmunaaðila til stofnunar Kötlu jarðvangs. Við gagnaöflun var notast 

við eigindlegar rannsóknaraðferðir og byggir rannsóknin á níu hálfstöðluðum 

viðtölum og einu tilfelli þar sem viðtalsramma var svarað í gegnum tölvupóst. 

Niðurstöður sýna að væntingar eru mjög miklar og jákvæðar í garð stofnunar Kötlu 

jarðvangs og sjá ferðaþjónustuaðilar, sveitarstjórar og stjórnendur Kötlu jarðvangs 

mikil tækifæri fyrir svæðið, ferðaþjónustu á svæðinu og byggðirnar. Væntingar eru 

um bætta ferðaþjónustu á borð við jarðminjaferðamennsku, sérhæfðari ferðir, 

vettvangs- og skólahópaferðir og vísindaferðir með tilkomu jarðvangsins. Niðurstöður 

sýndu einnig að væntingar eru til þess að með tilkomu jarðvangsins eigi 

ferðamannatímabilið eftir að lengjast og væntingar eru um það að svæðið eigi eftir að 

styrkjast og verða þekktara með inngöngu í erlend samtök jarðvanga European 

Geoparks Network (EGN) og UNESCO Global Network of Geoparks. Niðurstöðurnar 

sýndu einnig að þekking á starfsemi jarðvanga og Kötlu jarðvangi var mikið ábótavant 

á meðal viðmælenda og er það eitthvað sem þarf að taka á. 
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Abstract 

In the year 2008 it was decided to undertake the task of creating a geopark in Iceland. 

In late 2010, the first such geopark was formally established in Iceland, it was named 

Katla geopark. Katla geopark covers three municipalities in South Iceland; 

Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur and Rangárþing East. The aim of this thesis is to 

highlight different expectations, reactions and knowledge of various stakeholders 

towards the establishment of Katla geopark. Qualitative research methods were used 

to collect data with nine semi-structured interviews and in one case the interview 

framework was answered via email. Results show that expectations are very high and 

positive towards the establishment of Katla geopark and the tourist industry, local 

government and administrators of Katla geopark see great opportunities for the region, 

tourism in the area and regional development. Expectations are for improved tourism 

such as geotourism, specialized tours, field trips, student groups and science trips with 

the advent of Katla geoapark. The results also show that people are hoping that with 

the advent of Katla geopark the tourist season would be extended and there are 

expectations about that the area would be better known by joining European Geoparks 

Network (EGN) and UNESCO Global Network of Geoparks. There is lack of 

knowledge of the activity of Katla geopark among respondents, which is something 

that needs to be taken care of. 
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1 Inngangur  

Ferðamennska á Íslandi er vaxandi atvinnugrein. Megin aðdráttarafl erlendra 

ferðamanna er sækja heim landið er sú stórbrotna náttúra sem landið hefur upp á að 

bjóða (Forsætisráðuneytið, 2008). Ferðamennska hefur samkvæmt Ryan, Hughes, og 

Chirgwin (2000) verið í mikilli þróun síðustu ár og þróast úr því að vera 

fjöldaferðamennska yfir í það að vera meira sérstæðari líkt og náttúruferðamennska 

sem er ein af vinsælli tegundum ferðamennsku í heiminum í dag. 

Jarðminjaferðamennska er ein tegund náttúruferðamennsku sem leggur áherslu á 

ferðalög að jarðfræðilega áhugaverðum svæðum, verndun á jarðfræðilegri fjölbreytni 

og fræðslu um jarðminjar (Dowling og Newsome, 2010). Með aukinni ferðamennsku 

á borð við jarðminjaferðamennsku hafa jarðminjar og eldvirkni vakið áhuga 

ferðamanna og er það m.a. orðin vinsæl afþreying að ferðast að eldfjöllum, 

jarðhitasvæðum og svæðum þar sem jarðhræringar og náttúruhamfarir hafa orðið 

(Erfurt-Cooper & Cooper, 2010). 

Með þessari þróun í jarðminjaferðamennsku hafa verið stofnaðir jarðvangar (e. 

geoparks). Fyrstu jarðvangarnir voru stofnaðir í Evrópu í lok tíundaáratugar síðustu 

aldar en í dag má finna þá víða um allan heim og eru þeir 77 talsins í 25 löndum í dag 

þegar þetta er skrifað (UNESCO, 2011 a). Markmið með stofnun jarðvanganna er að 

varðveita einstaka náttúru og jarðmyndanir (Edward H. Huijbens, 2010). Stofnuð hafa 

verið samstarfsnet jarðvanga bæði heimssamtök sem UNESCO styður, UNESCO 

Global Network of Geoparks (UNESCO, 2011 a) og Evrópu samtök, European 

Geoparks Network (EGN) (European Geoparks, 2011). Samkvæmt UNESCO Global 

Network of Geoparks (2011a) stendur jarðvangur fyrir fræðslu fyrir heimamenn og 

gesti svæðisins, fyrir jarðvísindum, rannsóknum á jarðfræði og menningarlegum 

þáttum. Samkvæmt Ragnhildi Sveinbjarnardóttur er jarðvangur svæði sem inniheldur 

merkilegar eða einstakar jarðminjar. Innan garðsins er ákveðinn fjöldi jarðfræðistaða 

sem eru áhugaverðir vegna vísindarannsókna, fræðslugildis, fjölbreytileika, út frá 

fagurfræðilegu sjónarmiði eða vegna þess hversu sjaldgæfar jarðminjarnar eru. Auk 

þeirra eru staðir innan garðsins sem tengjast fornleifum, sagnfræði, menningu, 

vistfræði og lífríki. 

Fyrsti jarðvangurinn hér á landi var stofnaður á Suðurlandi í nóvember árið 2010. 

Forsendur stofnunarinnar má rekja til ársins 2008, en þá hófst stórt verkefni á 

Suðurlandi undir heitinu Kötlu jarðvangs verkefnið (e. Katla Geopark project) 

(Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 2010). Jarðvangurinn tekur til þriggja sveitarfélaga, 

þ.e. Rangárþings eystra, Mýrdalshrepps og Skaftárhrepps. Samkvæmt Ragnhildi 

Sveinbjarnardóttur (2010) verkefnisstjóra Kötlu jarðvangs er meginmarkmið með 

stofnun jarðvangsins að komast inn í Evrópusamtök jarðvanga, þ.e. European 

Geoparks Network (EGN). Með inngöngu í Evrópu samtök jarðvanga fær Katla 

jarðvangur sjálfkrafa inngöngu í heimssamtök jarðvanga, þ.e.UNESCO Global 

Network of Geoparks. Svæðið sem Kötlu jarðvangur nær til þarf að standast miklar 

kröfur varðandi gæði og samspil svæðisins til þess að fá aðgang inn í Evrópusamtökin, 

en haustið 2011 kemur það í ljós hvort Katla jarðvangur fái aðild að samtökunum 

(Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 2010). Mjög áhugavert verður að sjá hvert þetta 

verkefni leiðir svæðið en talið er að þau svæði sem komast inn í samtök sem þessi laði 
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að sér fleiri gesti vegna þess að slík samtök geta virkað sem vörumerki fyrir svæði 

(Chape, Blyth, Fish, Fox & Spalding, 2003). 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að öðlast innsýn inn í væntingar, viðbrögð og 

þekkingu mismunandi hagsmunaaðila til stofnunar Kötlu jarðvangs. Þetta verður gert 

með því að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum; 

 Hverjar eru væntingar, viðbrögð og þekking ferðaþjónustuaðila í Kötlu 

jarðvangi, stjórnsýslufólks og stjórn Kötlu jarðvangs til stofnunar Kötlu 

jarðvangs?  

 Hvaða væntingar hafa ferðaþjónustuaðilar, stjórnsýsla og stjórn Kötlu 

jarðvangs til ferðaþjónustunnar á svæðinu og til þess möguleika að 

jarðvangurinn verði hluti af erlendum samtökum? 

 Hvaða tækifæri sjá þessir ofangreindu aðilar með tilkomu jarðvangsins? 

Til að svara þessum spurningum voru tekin viðtöl við ferðaþjónustuaðila, 

stjórnsýslufólk og einstaklinga sem komið hafa að undirbúningi Kötlu jarðvangs 

verkefnisins.  

Ritgerðin skiptist upp í nokkra kafla. Á eftir inngangi í kafla 2 er gerð grein fyrir 

fræðilegum bakgrunni jarðvanga. Sá kafli skiptist niður í undirkafla og fjalla þeir um 

náttúruferðamennsku og hvernig hún er skilgreind. Hvað felst í 

jarðminjaferðamennsku og skilgreiningum á slíkri ferðamennsku. Fjallað er um 

jarðvanga í heiminum og samtök sem þeim tengjast ásamt því að fjallað er um 

undirbúning og stofnun Kötlu jarðvangs og svæðið sem hann nær til. Í lok kaflans er 

síðan fjallað um vörumerki í ferðamennsku. Í kafla 3 er fjallað um rannsóknaraðferðir 

og gögn, farið er yfir þær aðferðir sem rannsakandi notaði við rannsóknina. 

Viðmælendur eru kynntir í töflu og fjallað er um hvernig úrvinnsla gagnanna fór fram 

og hvaða aðferðum var beitt við það. Í kafla 4, niðurstöðu kaflanum eru dregin saman 

þau atriði og þemu sem vörpuðu ljósi á rannsóknarefnið og að lokum eru 

niðurstöðurnar bornar saman við fræðilega umfjöllun ritgerðarinnar og dregnar fram 

ályktanir rannsakanda í kafla 5, umræður og ályktanir. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Náttúruferðamennska 

Ferðamennska er skilgreind sem athafnir einstaklinga sem ferðast til staða utan síns 

hversdagslega umhverfis og dvelja þar, þó ekki lengur en í 12 mánuði samfleytt 

(WTO & UNSTAT, 1994). Náttúruferðamennska er vítt hugtak sem notað er yfir alla 

þá ferðamennsku sem stunduð er í náttúrulegu umhverfi og kennd er við náttúru. 

Dæmi um náttúruferðamennsku eru visthæf ferðamennska, ævintýraferðamennska, 

menningartengd ferðamennska og landbúnaðarferðamennska (Tourism Western 

Australia, 2006). Priskin (2001) skilgreinir náttúruferðamennsku á svipaðan hátt. 

Hann segir að náttúruferðamennska sé sú ferðamennska sem byggir á fjölbreytilegri 

náttúruupplifun ferðamanna og dæmi um slíka ferðamennsku séu 

ævintýraferðamennska, visthæf ferðamennska og sá hluti af menningar- og 

byggðaferðamennsku sem stundaður er í náttúrulegu umhverfi.  

Náttúruferðamennska tengist hverskonar náttúruskoðun þar sem náttúran og allt sem 

henni tengist er haft að leiðarljósi. Sem dæmi um náttúruferðamennsku má nefna 

gönguferðir, skíðaferðir, siglingar, jeppaferðir, náttúruskoðun, fuglaskoðun, veiðar, 

fjallaferðir, hestaferðir og hverskyns ferðir og afþreying sem stunduð er í náttúrunni 

(Ryan o.fl., 2000). Samkvæmt Ryan o.fl. (2000) hefur náttúruferðamennska aukist 

mikið síðan um 1980 og orðið sívinsælli með tímanum. Þeir segja að þessi tegund 

ferðamennsku hefur verið í mikilli þróun síðustu ár og er orðin megintilhneiging 

margra ferðamanna til að ferðast, þar sem að ferðamennska hefur þróast úr því að vera 

fjöldaferðamennska yfir í að vera meira sérstæðari  og ferðamenn vilja sjá og upplifa 

náttúruna. Þeir vilja meina að það eru ekki bara umhverfissinnar sem heimsækja 

náttúrustaði eins og vernduð svæði heldur eru það margir ólíkir hópar ferðamanna sem 

heimsækja slíka staði (Ryan o.fl., 2000). 

Strasdas (2006) skiptir ferðamönnum sem stunda náttúruferðamennsku upp í sex hópa 

eftir því hversu mikil ábyrgð ferðamannanna er á fræðasviðinu og eftir hvöt þeirra til 

að ferðast. Í fyrsta hópnum eru skuldbundnir náttúruferðamenn (e. committed nature 

tourists), það er lítill hópur ferðamanna sem dáist að ósnortinni náttúrunni og tekur 

þátt í verndun náttúrunnar. Í öðrum hópnum eru áhuga náttúruferðamenn (e. 

interested nature tourists) þeir eru upplýstir og umhugað um vistfræðitengsl en ekki 

endilega ábyrgir fyrir því. Þriðji hópurinn samanstendur af hversdagslegum 

náttúruferðamönnum (e. casual nature tourists) þeir velja þessi klassísku ferðalög eins 

og til dæmis ferðalag á sólarströnd eða hringferð, með stuttri viðkomu í nálægri 

náttúru sem auðvelt er að komast að. Í fjórða hópnum eru náttúruferðamenn með 

sérstakan áhuga á menningu (e. nature tourists with specific cultural interests) þeir 

eru svipaðir þeim ferðamönnum í hópi eitt og tvö en þeir hafa líka áhuga á menningu 

innfæddra í ferðalögum sínum um náttúruna. Í fimmta hópnum eru íþrótta- og 

ævintýraferðamenn (e. sports/adventure tourists) og í sjötta hópnum eru veiði- og 

fiskveiðiferðamenn (e. hunting/fishing tourists) þeir sjá náttúruna sem bakgrunn þegar 
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þeir stunda sín áhugamál (Strasdas, 2006). Með þessari skiptingu má sjá að það eru 

margir flokkar ferðamanna sem stunda ferðamennsku í náttúrunni og hafa þeir allir 

sinn ólíka áhuga eftir því hvert þeirra markmið er með ferðamennsku í náttúrunni. 

Fræðimenn hafa einnig greint náttúruferðamenn eftir viðhorfskvarða (e. purist scale). 

Samkvæmt honum eru ferðamenn flokkaðir á skala eftir því hversu náttúrusinnaðir 

eða þjónustusinnaðir þeir eru (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2006; 2009). 

Samkvæmt Lascuráin (1996) eru náttúrusvæði orðin mikið vinsælli sem ferðamannastaðir 

heldur en borgir og svæði þar sem iðnaður er og á það við enn í dag. Hann bendir 

jafnframt á að heimsóknir í þjóðgarða hafa einnig aukist mikið síðustu ár. Með aukinni 

ferðamennsku í náttúrunni þarf að hafa í huga ágang á náttúruna. Náttúran getur 

sumstaðar verið mjög viðkvæm og þarf að gæta hennar vel. Samhliða þróun náttúru-

ferðamennsku hefur sjálfbær ferðamennska þróast sem ferðamennska er stuðlar að því að 

gæta að náttúrunni á meðan ferðast er um hana. Það er gert til þess að komandi kynslóðir 

geti nýtt sér hana á sama hátt og við gerum í dag (Lascuráin, 1996). 

Náttúruferðamennska er mikið stunduð á Íslandi enda býður landið upp á stórbrotna 

náttúru. Náttúra Íslands er sérstæð og falleg og á undanförnum áratugum hefur hún 

orðið mikilvæg auðlind fyrir ferðaþjónustuna. Rúmlega 70% erlendra ferðamanna 

koma til landsins til að upplifa íslensku náttúruna þrátt fyrir fjarlægð og fararkostnað 

(Ferðamálastofa, 2008). Í könnun sem gerð var meðal erlendra ferðamanna sumarið 

2010 á Íslandi sögðu 63% aðspurðra að kveikjan af Íslandsferðinni hefði verið áhugi á 

náttúrunni á Íslandi. 82% töldu að náttúra Íslands hefði haft mikil áhrif á ákvörðun 

þeirra um að heimsækja Ísland og höfðu 82% aðspurðra stundað náttúruskoðun í ferð 

sinni á Íslandi (Rögnvaldur Guðmundsson, 2010). Þessar tölur sýna það hversu 

mikilvæg íslenska náttúran er fyrir markaðssetningu ferðamála.  

2.2 Jarðminjaferðamennska 

Jarðminjaferðamennska er samkvæmt Þuríði H. Aradóttur, markaðs- og 

kynningarfulltrúa Rangárþings eystra (munnlegar uppl. 10. júní 2011) nýtt hugtak í 

íslensku og þýðing á enska heitinu geotourism. 

Samkvæmt Dowling og Newsome (2006) er jarðminjaferðamennska sérstök tegund 

ferðamennsku sem einblínir á merkilega jarðminjastaði. Jarðminjastaðir geta verið 

landslag, margir landslagsþættir, stakur landslagsþáttur, klappir eða steingervingar. Út 

frá þessu má sjá skýra aðgreiningu frá öðrum tegundum ferðamennsku sem stunduð er 

í náttúrunni eins og til dæmis að heimsækja náttúrustaði til þess að skoða villt blóm 

eða dýr. Ferðamenn vilja heimsækja náttúrusvæði sem hafa upp á margt að bjóða og 

er oft eitthvað á slíkum svæðum sem tengist jarðfræði eða jarðminjum. Vinsælt hefur 

verið hjá ferðamönnum að skoða steingervinga, jökla, hella, námur, til dæmis gamlar 

gullnámur, eldfjöll og merki um gömul eldsumbrot (Dowling & Newsome, 2006). 

Dowling og Newsome (2006) flokka jarðminjaferðamennsku eftir eðli og umfangi 

forms, ferðamennsku og ferlis (sjá töflu 1).  
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Tafla 1: Eðli og umfang jarðminjaferðamennsku 

Heimild: Newsome og Dowling, 2006 

 Form  Ferðamennska Ferli 

Hvað er átt við: Landslag 

Setlög 

Steinar 

Steingervingar 

Aðdráttarafl 

Gisting 

Ferðir 

Athafnir 

Túlkun 

Skipulag og stjórnun 

Jarðskorpuhreyfingar 

Bergmyndun 

Veðrun 

Rof 

Setmyndun 

Hvernig (dæmi): Eldfjallalandslag 

Landmótun jökla 

Vatnsmótað landslag 

Vindsorfið landslag 

Karst landslag 

Setlaga myndanir 

Landslag stranda 

Klettar 

Myndanir úr lausum 

jarðefnum 

Steinefni 

Aðdráttarafl: 

Stórt – Miklagljúfur 

Meðalstórt – Wave rock 

Smásætt – steingervingar 

Gistirými: 

Geóskálar eða dvalarstaðir 

Ferðir: 

Flugferðir 

Skipulagðar eknar ferðir með 

leiðsögn 

Ferðir án leiðsagnar 

Starfsemi: 

Gestastofur 

Sýndarveruleika ferðir 

Stígar og leiðir skilgreindar 

Bækur og bæklingar búnir til 

Áætlanagerð og stjórnun: 

Varðveisla staða 

Hönnun staða 

Stýring gesta 

Fjallgarðar 

Eldvirkni 

Veðrunar prófílar 

Skriður 

Hveljöklar 

Skriðjöklar 

Fossar 

Standberg 

Árdalir 

Árósar 

Leirflatir 

Dowling og Newsome (2010) skilgreina jarðminjaferðamennsku sem þá tegund 

náttúruferðamennsku sem beinist sérstaklega að jarðfræði og landslagi. Þessi tegund 

ferðamennsku stuðlar að ferðum að jarðminjastöðum, verndunar á jarðfræðilegri 

fjölbreytni og skilnings á jarðfræði. Þetta er framkvæmt með heimsóknum að 

jarðmyndunum, útsýnisstöðum, notkun á gönguleiðum við jarðminjastaði, ferðum 

með leiðsögn, jarðfræðilegri starfsemi og með stuðningi við jarðfræðimiðstöðvar 

ferðamanna. Þeir tengja jafnframt hugmyndir sínar visthæfri ferðamennsku og 

sjálfbærni, þar sem að hugmyndir um jarðminjaferðamennsku hafa verið að þróast á 

undanförnum árum. National Geographic hefur haft áhrif á þetta þar sem að 

skilgreining þeirra á jarðminjaferðamennsku er í miklu víðara samhengi en þeirra 

Dowling og Newsome (2010). Samkvæmt Dowling (2011) er jarðminjaferðamennsku 

skipt niður í fimm flokka sem hann telur vera grundvallaratriði hennar. Þessir flokkar 

eru að jarðminjaferðamennska: 1) sé byggð á jarðfræði (sögu jarðar), 2) sé sjálfbær 

(þannig að jarðminjaferðamennskan sé fjárhagslega hagkvæm, samfélagið sé eflt og 

stuðlað sé að náttúruvernd), 3) sé fræðandi, 4) sé góð fyrir áfangastaðinn, og 5) skapi 

ánægju meðal ferðamanna. Skilgreining National Geographic (2010) er eins og kom 

hér fram að ofan í mun víðara samhengi en skilgreining þeirra Dowling og Newsome 
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(2010). Í skilgreiningu National Geograpic (2010) segir að jarðminjaferðamennska sé 

ferðamennska sem viðheldur eða bætir landfræðilegt eðli staðar, umhverfisins, 

menningu, fagurfræði, sögu og líðan íbúa svæðisins.  

Ferðamennska hefur verið að breytast mikið síðustu 30 ár og hefur hún verið að þróast 

úr því að vera fjöldaferðamennska með háa þjónustustaðla og skort á aðgreiningu á 

vörunni yfir í það að vera meira aðgreind ferðamennska og minni í sniðum (Perez & 

Sampol 2000; Sirakaya, Jamal & Choi 2001). Jarðminjaferðamennska er dæmi um 

ferðamennsku sem er meira aðgreind, sérhæfðari og smærri í sniðum en 

fjöldaferðamennska (Stokes, Cook, & Drew, 2003).  Jarðminjaferðamennska er ekki 

takmörkuð við vernduð eða ósnortin svæði eins og vistferðamennska. Staðir þar sem 

boðið er upp á jarðminjaferðamennsku hafa til dæmis þorp, sveitabæi, skóga og bæði 

almennings- og einkalönd.  Jarðminjaferðamennska einblínir á að breyta 

eftirvæntingum ferðamanna með því að tileinka sér „hvernig við erum“ frekar en að 

áfangastaðurinn reyni að lokka að gesti með því að veita upplifun sem gestirnir 

„halda“ að þeir vilji. Jarðminjaferðamennska reynir að viðhalda landslagi svæðisins í 

gegnum ólík gildi á staðnum og laða að gesti sem styðja gildi staðarins í sinni 

ferðamannahegðun (Boley, Nickerson & Bosak, 2010). 

Boley o.fl. (2010) þróuðu mælikvarða til þess að skoða viðhorf og hegðun ferðamanna 

gagnvart jarðminjaferðamennsku út frá tilliti til umhverfisins, menningararfleiðar, 

fagurfræði, og velferð heimamanna og fylgdu þau skilgreiningu National Geographic 

á því hvað jarðminjaferðamennska er við þróun mælikvarðans. Mælikvarðinn 

samanstóð af átta spurningum sem ætlaðar eru til þess að spyrja ferðamenn um 

viðhorf og hegðun þeirra til jarðminjaferðamennsku. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að mælikvarðinn veitir gilt og áreiðanlegt mat til þess ákvarða hvort ferðamenn 

á svæðinu samræmast skilgreiningunni á jarðminjaferðamennsku. Því hærra sem fólk 

skorar í heildina á mælikvarðanum því meira hallast það að jarðminjaferðamennsku. 

Með þessum mælikvarða er því hægt að mæla viðhorf og hegðun ferðamanna við 

jarðminjaferðamennsku á hvaða svæði sem er í heiminum sem bíður upp á 

jarðminjaferðamennsku. 

Jarðminjaferðamennska snýst einnig um ferðamennsku að eldfjöllum og 

jarðhitasvæðum. Eldfjallaferðamennska er nýtt hugtak innan jarðminjaferðamennsku 

sem er ferðtilhögun sem snýst um ferðir að eldfjöllum eða eldstöðum og 

jarðhitasvæðum. Sú afþreying sem stunduð er í eldfjallaferðamennsku er meðal annars 

skíðamennska, gönguferðir, klifur, heimsóknir á hverasvæði og ýmis önnur afþreying 

sem stunduð er utandyra í nánd við eldfjöll. Fjöldi þeirra ferðamanna sem hefur 

sérstakan áhuga á að stunda svona ferðamennsku hefur aukist, með námsferðalögum 

og vettvangsferðum sem boðið er upp á að eldfjallaáfangastöðum (Erfurt-Cooper & 

Cooper, 2010). Eldfjallaferðamennska hefur verið skilgreind sem ferðamennska sem 

snýst um rannsóknir og fræðslu á virkum eldstöðvum og jarðhitasvæðum. 

Eldfjallaferðamennska inniheldur líka heimsóknir á óvirk og slokknuð eldfjallasvæði 

þar sem leifar af starfsemi eldfjallanna laða að gesti sem hafa áhuga á jarðfræðilegri 

arfleið (Erfurt-Cooper & Cooper, 2010). Samkvæmt Erfurt-Cooper og Cooper (2010) 

eru þeir sem stunda eldfjallaferðamennska oft ferðamenn sem sækjast í meiri ævintýri 

en aðrir og skipuleggja ferðalög sín að jarðhitasvæðum og virkum eldstöðvum. Það 

sem þessir ferðamenn leita helst eftir að sjá eru virk glóandi hraunstreymi, sérstaklega 

til að skoða það í myrkri og helst í mikilli nálægð. Einnig segja þeir að það sé vinsælt 

meðal þessara ferðamanna að sjá Strombolian gos úr öruggri fjarlægð. Þeir ferðamenn 
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sem hafa mikinn áhuga á jarðfræði vilja skoða fyrrum eldvirk svæði og sjá þar berglög 

og bergtegundir (Erfurt-Cooper & Cooper, 2010). Þá benda Dominey-Howes og 

Minos-Minopoulos (2004) á að ferðamenn flykkist einnig að eldfjöllum og eldvirkum 

svæðum vegna þess hversu mikil náttúrufegurð er á þessum svæðum. Ýmsar hættur 

geta fylgt ferðamennsku að áhættusömum eldvirkum svæðum til dæmis hættur af 

völdum jarðskjálfta sem fylgja oft í kjölfar eldgosa, súrs regns, gjósku og öskufalls. 

Gróðurhúsalofttegundir sem losna geta líka haft áhrif á heilsu og  hraunflóð og 

leðjuflóð geta verið hættuleg (Heggie, 2009). Á Suðurlandi hafa verið gefnar út 

áætlanir um það hvernig eigi að rýma svæði ef eldgos hefst í þeim eldfjöllum sem 

talin eru líkleg til gosvirkni. Þannig áætlun hefur verið gerð fyrir eldfjallið Kötlu og 

svæðið í kringum hana, til þess að draga úr áhættu fyrir fólk sem býr á svæðinu og 

ferðamenn (Bird, Gisladottir, Dominey-Howes, 2010). 

Ísland er mjög sérstakt vegna þess að það er staðsett ofan á Atlantshafshryggnum 

(Dowling og Newsome, 2006) og eru því eldgos og jarðskjálftar tíðir á Íslandi. Á 

Íslandi eru 22 virk eldfjöll, 250 jarðhitasvæði og þriðji stærsti jökull í heiminum, 

Vatnajökull. Eldgos verða að meðaltali á þriggja- til fimm ára fresti á Íslandi. Ísland er 

því tilvalinn staður fyrir jarðminjaferðamennsku og eru framtíðarhorfur 

ferðamennskunnar bjartar á Íslandi. Í langan tíma hafa verið hugmyndir um það að 

stofna afmörkuð svæði þar sem jarðfræðilega merkar minjar og staði er að finna og 

áhugavert er að stunda jarðminjaferðamennsku. Slíkir staðir eru kallaðir jarðvangar 

eða á ensku geoparks (Erfurt-Cooper & Cooper, 2010) og hefur nú fyrsti 

jarðvangurinn verið stofnaður á Suðurlandi, sá jarðvangur hefur hlotið nafnið Katla 

jarðvangur (e. Katla Geopark) (Katla Geopark Project, á.á. a). Jarðminja-

ferðamennska er óaðskiljanlegur hluti af jarðvöngum og er slík ferðamennska 

nauðsynleg til þess að þróa slíka jarðvanga. Jarðminjaferðamennska fer vaxandi um 

allan heim með vexti og þróun jarðvanga og einnig sjálfstætt í náttúru og þéttbýli þar 

sem lögð er áhersla á ferðamennsku í jarðfræðilegu umhverfi (Dowling, 2011). 

2.3 Jarðvangur 

2.3.1 Hvað er jarðvangur? 

Fyrstu jarðvangarnir voru verndarsvæði, stofnuð í smáum stíl í Evrópu og síðar í Kína og 

Íran í lok tíundaáratugar síðustu aldar. Markmið með stofnun jarðvanganna var að varðveita 

einstakar náttúru og jarðmyndanir. Stofnuð voru samstarfsnet í Evrópu og síðar í 

Kyrrahafinu og í Kína með stuðning UNESCO (World heritage site) og eru slíkir 

jarðvangar um allan heim í neti sem UNESCO styður og kallast: Global Network of 

National Geoparks (Edward H. Huijbens, 2010). Í þessu neti eru í dag 77 jarðvangar í 25 

löndum þegar þetta er skrifað. Langflestir eru jarðvangarnir í Kína en þar eru þeir 24 talsins 

næst flestir eru á Ítalíu (7 jarðvangar) og í Bretlandi (7 jarðvangar) (UNESCO, 2011 a).  

Samkvæmt skilgreiningu UNESCO Global Network of Geoparks stendur jarðvangur fyrir 

fræðslu sem gegnir mikilvægu hlutverki fyrir gesti og heimamenn svæðisins, fyrir 

jarðvísindum þar sem rannsóknir eru gerðar sem byggja á jarðfræði, menningarlegum 

þáttum innan jarðvangsins sem eru þýðingarmiklir fyrir svæðisbundna sérstöðu fyrir 

áþreifanlega og óáþreifanlega hluti sem eru tengdir landslaginu sem fólk býr í. Jarðvangur 

stendur einnig fyrir góðum samskiptum og kynningarstefnu sem er mikilvægur hluti þess að 
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vera í Global Network of National Geoparks, þar eru meðlimir ekki bara hluti af einhverjum 

lista heldur þýðir samstarfið að það séu virk samskipti á milli jarðvanga yfir náttúruleg og 

pólitísk mörk sem leiða til samstarfsverkefna og sannra skipta (UNESCO, 2011 b). 

Í Evrópu hefur einnig verið stofnað tengslanet jarðvanga og heitir það European 

Geoparks Network. Þessi samtök voru stofnuð árið 2000 og í þeim vinna saman 

jarðvangar víðsvegar frá Evrópu á virkan og kraftmikinn hátt. European Geoparks 

Network hafa verið í samstarfi með  UNESCO Global Network of Geoparks síðan 

árið 2001, þau svæði sem samþykkt eru inn í samtök European Geoparks Network 

verða sjálfkrafa þá líka aðilar í samtökum UNESCO Global Network of Geoparks. Í 

dag, þegar þetta er skrifað, eru 43 jarðvangar í 17 löndum í Evrópu aðilar að þessum 

samtökum (European Geoparks, 2011). Árið 2000 voru það fjórir jarðvangar sem 

stofnuðu European Geoparks Network og voru þeir styrktir af Evrópusambandinu. 

Fyrstu jarðvangarnir voru Haute Provence í Frakklandi, Maestreazgo Terruel á Spáni, 

Lesevois eyjar á Grikklandi og Vulkaneifel í Þýskalandi (Ragnhildur 

Sveinbjarnardóttir, 2010). Samstarfsnetið miðar að því að vernda jarðfræðilega 

fjölbreytni, að stuðla að jarðfræðilegri arfleifð til almennings auk þess að styðja við 

sjálfbæra efnahagsþróun á svæðum jarðvanga fyrst og fremst með þróun 

jarðminjaferðamennsku (European Geoparks, 2011).  

Samkvæmt Ragnhildi Sveinbjarnardóttur (2010: 1) hefur evrópskur jarðvangur (e. 

geopark) verið skilgreindur sem: 

Svæði sem inniheldur merkilegar eða einstakar jarðminjar. Innan 

garðsins er ákveðinn fjöldi jarðfræðistaða sem eru áhugaverðir 

vegna vísindarannsókna, fræðslugildis, fjölbreytileika, út frá 

fagurfræðilegu sjónarmiði eða vegna þess hversu sjaldgæfar 

jarðminjarnar eru. Auk þeirra eru staðir innan garðsins sem tengjast 

fornleifum, sagnfræði, menningu, vistfræði og lífríki. Jarðvangar 

koma á virkum aðferðum til að kynna náttúrulega arfleifð svæðanna. 

Jarðvangur þarf jafnframt að setja sér skýra stefnu og áætlun um sjálfbæra þróun og 

hvernig skal viðhalda henni svo að komandi kynslóðir geti nýtt sér jarðvanginn á sama 

hátt og við gerum í dag. Í jarðvanginum þarf að vera vel afmarkað og nægilegt 

landsvæði fyrir efnahagslega þróun. Jarðvangi ber að bæta viðhorf og þekkingu fólks 

á jarðminjum, stuðla að og byggja upp jarðminjaferðamennsku og styðja þannig við 

efnahagslega framþróun svæðis. Jarðminjaferðamennska hefur bein áhrif á svæðið 

með því að bæta aðstæður heimamanna (Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 2010). 

„Markmiðið er að auðvelda heimamönnum að endurmeta gildi svæðisins og fá þá til 

að taka þátt í að endurvekja menningu þess. Til að ná sem bestum árangri er skilyrði 

að sveitarfélög séu þátttakendur í uppbyggingu jarðvanga“ (Ragnhildur 

Sveinbjarnardóttir, 2010, 1). Í jarðvöngum eru einnig gerðar tilraunir, þar eru aðferðir 

þróaðar og endurmetnar svo að þær stuðli að frekari verndun jarðminja. Jarðvangarnir 

setja ekki kröfur um lög eða reglur varðandi verndun jarðminja innan svæðisins, 

heldur eru það stjórnvöld og sveitarfélög sem taka ákvörðun um lagalega verndun 

(Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 2010). Svæði sem hafa verið afmörkuð sem 

jarðvangar eru sögð vera fjölskylduvæn svæði sem bjóða upp á tómstundir og 

afþreyingu fyrir alla (Erfurt-Cooper & Cooper, 2010).  Við þróun jarðvangs eru því 

nokkur lykilatriði sem mikilvægt er að hlúa að til þess að svæðið komist til móts við 

þær væntingar sem því er sett. Samkvæmt skilgreiningum á jarðvangi er mikilvægt að 
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vernda arfleið svæðisins, þróa jarðminjaferðamennsku, stuðla að fræðslu um svæðið 

fyrir heimamenn og gesti og gera vísindalegar rannsóknir (European Geoparks, 2011). 

Lovísa Ásbjörnsdóttir jarðfræðingur (2009) hefur einnig sett fram ýtarlega skilgreiningu á 

jarðvangi sem hún kýs að kalla jarðfræðigarð, sú skilgreining styður mjög vel við þær 

lýsingar sem áður hafa komið fram um jarðvanga. Lovísa bætir því við að ekki eru 

einungis ferðamenn sem sækja í jarðvanga heldur eru þeir vinsælir til fræðslu á öllum 

stigum menntakerfisins. Skilgreining Lovísu á jarðvangi er svo hljóðandi: 

 

Jarðfræðigarður byggist aðallega á jarðminjum og fjölbreytileika innan 

svæðisins, auk þess sem landslag og landslagsheildir skipta líka máli. Í 

tengslum við jarðfræðigarða hefur þróast jarðfræðitengd ferðamennska 

sem byggir á fræðslu um jarðminjar, mótun og myndun svæðisins og 

útivist s.s. gönguferðum. En það eru ekki bara ferðamenn sem sækja í 

jarðfræðigarða, því slíkir garðar eru vinsælir til náttúrufræðslu, 

vettvangsferða og útikennslu á öllum stigum menntakerfisins, frá leikskóla 

til háskóla. Jarðfræðigarðar sækjast eftir því að fá vísindamenn og 

sérfræðinga til að stunda rannsóknir innan svæðisins, sem síðan skilar sér í 

aukinni þekkingu um jarðfræði svæðisins. Starfsemi innan jarðfræðigarða 

er mikilvæg og þar skipta heimamenn miklu máli. Heimamenn sem þekkja 

vel sína heimahaga og nýta sér náttúruauðlindir þeirra á sjálfbæran hátt 

skilar sér í jákvæðri ímynd svæðisins til þeirra sem heimsækja garðinn. 

Það er jafnframt sú besta kynning sem jarðfræðigarður getur fengið 

(Lovísa Ásbjörnsdóttir, 2009 í Gísli Sverrir Árnason, 2010, 8). 

Azman, Halim, Liu, Saidin og Komoo (2010) benda á að árangur við þróun jarðvangs 

og verndun arfleifðar innan jarðvangs fer aðallega eftir tveimur þáttum. Fyrri þátturinn 

er vitund hagsmunaraðila á svæðinu, þátttaka og þakklæti þeirra gagnvart arfleiðinni 

og efnahagsmöguleikar þeirra. Síðari þátturinn er að almenningur þarf að vera vel 

upplýstur og þarf því að stuðla að fræðslunámskeiðum fyrir almenning og 

mismunandi hagsmunaaðila. Þau segja jafnframt að markmið með jarðvangi sé að 

skapa atvinnutækifæri fyrir samfélagið og auka þekkingu og fræðslu á jarðfræðilegri, 

menningarlegri og líffræðilegri arfleið. Samfélagið tekur þátt í ákvarðanatökum um 

þróun og stjórnun jarðvangsins og jarðminjaferðamennska mun bæta lífsviðurværi 

íbúa svæðisins og styrkja skilning þeirra á gildum í jarðfræði og menningararfi. 

Niðurstöður Azman o.fl. (2010) á því hversu vel heimafólk var upplýst um Langkawi 

Geopark sem er jarðvangur í Malasíu sýna að samfélagið í heild hafði lágmarks 

skilning á heildarhugmynd jarðvangsins. Vitund þeirra og skilningur var háð því 

hversu mikil þátttaka einstaklinga var í starfsemi jarðvangsins. Þessar niðurstöður 

leggja áherslu á það hversu mikilvæg fræðsla er um jarðvanga og skiptir miklu máli að 

upplýsa íbúa sem búa innan svæðis jarðvangs um heildarhugmynd jarðvanga. 

2.3.2 Kötlu jarðvangs verkefnið 

Katla Geoapark project, eða Kötlu jarðvangs verkefnið eins og það er þýtt á íslensku 

og það heiti sem stuðst er við í þessari ritgerð, er verkefni sem miðar að því að stofna 

jarðvang sem tekur til sveitarfélaganna þriggja Rangárþings eystra, Mýrdalshrepps og 

Skaftárhrepps (sjá kafla 2.3.3 og mynd 4 bls. 12). Sú hugmynd að stofna jarðvang á 

þessu svæði kviknaði árið 2008 á vettvangi fyrsta átaksverkefnis Háskólafélags 
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Suðurlands. Ákveðið var að fara af stað í verkefni og stofna jarðvang með það að 

leiðarljósi að eitt af áhersluatriðum verkefnisins yrði eldvirkni svæðisins. Verkefnið 

fékk góðar viðtökur, bæði meðal sveitastjórnarmanna og ferðaþjónustuaðila á svæðinu 

og var því jarðvangurinn formlega stofnaður sem sjálfseignarstofnun á fundi í 

Brydebúð í Vík í Mýrdal 19. nóvember 2010 (Katla Geopark Project, á.á. b). 

Stofnaðilarnir voru átta talsins, Rangárþing eystra, Mýrdalshreppur, Skaftárhreppur, 

Háskólafélag Suðurlands, Skógasafn, Kötlusetur, Kirkjubæjarstofa og Stofnun 

fræðasetra Háskóla Íslands (Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 2010). Lovísa 

Ásbjörnsdóttir jarðfræðingur hjá Umhverfisstofnun var fengin til þess að gera 

samantekt um jarðfræði svæðisins. Lovísa kynnti fyrir stjórnendum verkefnisins þá 

hugmynd að senda inn umsókn um aðild að samtökum European Geoparks Network. 

Sú ákvörðun var tekin og undirbúningsferli til að komast inn í samtökin hófst sumarið 

2009 (Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 2010). 

Undirbúningsferlið hófst á því að ráðgjafi frá European Geoparks Network, Patrick Mc 

Keever kom til landsins og tók út svæðið. Honum og samtökunum leist vel á að stofna 

jarðvang á þessu svæði. Fljótlega komu síðan sveitarfélögin þrjú inn í þetta ásamt 

fulltrúum frá Atvinnuþróunarfélagi Suðurlands, Háskólafélagi Suðurlands, Markaðsstofu 

Suðurlands og Stofnun fræðasetra Háskóla Íslands. Ragnhildur Sveinbjarnardóttir 

ferðamálafræðingur var síðan ráðin verkefnisstjóri við verkefnið en hún hafði áður starfað 

við átaksverkefni á Suðurlandi (Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 2010). 

Í undirbúningsferlinu var verkefnið kynnt fyrir íbúum og ferðaþjónustuaðilum á 

svæðinu og hlaut verkefnið jákvæðar viðtökur. Verkefnið hlaut tvenna styrki frá 

ferðamálastofu. Fyrri styrkurinn var til heildarskipulags og stefnumörkunar svæðisins 

með tilliti til sjálfbærrar ferðaþjónustu (Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 2010). Seinni 

styrkurinn var ætlaður til þess að koma upp skiltum, undirbúa kynningarmyndband 

fyrir svæðið og skoða öryggismál á ferðamannastöðum (Ragnhildur Sveinbjarnar-

dóttir, verkefnisstjóri Katla Geopark Project, munnleg heimild, 26. febrúar 2011). Við 

undirbúning á Kötlu jarðvangs verkefninu hefur undirbúningsnefndin meðal annars 

kynnt sér aðra jarðvanga og fóru aðilar til Noregs til þess að skoða jarðvang þar. 

Einnig var efnt til nafnasamkeppni fyrir íslenska 

jarðvanginn og var nafnið Katla Geopark Project 

valið og hefur verið hannað merki fyrir svæðið 

(sjá mynd 1). Þess má geta að nafnið Katla kemur 

frá virka eldfjallinu Kötlu sem staðsett er í 

jarðvanginum (Lovísa Ásbjörnsdóttir, 2009). 

Þegar um rúmt ár var liðið frá upphafi 

undirbúningsferilsins þann 29. nóvember 2010 var 

send inn umsókn til European Geoparks Network 

og óskað eftir aðild að samtökunum. 

Sumarið 2011 komu til landsins tveir sérfræðingar samtakana European Geoparks 

Network frá Grikklandi og Ítalíu. Þeirra hlutverk var að skoða ákveðna þætti, svo sem 

skipulag og stjórnun verkefnisins, ferðaþjónustuna, fræðslustarfsemi, sjálfbærni og 

þátttöku samfélagsins í verkefninu (Rangárþing eystra, 2011). Ástæða komu þeirra var 

til þess að taka ákvörðun um hvort að Katla jarðvangur væri tilbúin til þess að ganga 

inn í samtökin. Samkvæmt Ragnhildi Sveinbjarnardóttur (2010) er umsóknarferlið til 

þess að komast inn í European Geoparks Network venjulega tvö til þrjú ár en eftir að 

sérfræðingarnir hafa tekið út svæðið fer það undir nefnd á árlegum fundi samtakanna 

Mynd 1 Merki Kötlu jarðvangs 

verkefnisins (Rangárþing eystra, 

2011). 
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haustið 2011 og mun það þá koma í ljós hvort að Katla jarðvangur fái inngöngu. Ef 

svæðið fær inngöngu í samtökin þá gildir félagsaðildin í fjögur ár en þá er hún 

endurskoðuð og metin af samráðsnefnd European Geoparks Network og UNESCO. 

Ragnhildur Sveinbjarnardóttir (2010) segir jafnfram að með því að ganga inn í 

European Geoparks Network samtökin mun það auka gildi svæðisins til muna og er 

þetta fyrsti jarðvangurinn sem stofnaður er á Íslandi. Stofnun jarðvangs mun hafa áhrif 

á ferðaþjónustuna á svæðinu en hún hefur nú þegar byggt upp 

mikið af innviðum sínum og væri það eðlilegt næsta skref í 

þeirri uppbyggingu að þróa hana í sambandi við jarðvang. Í 

jarðvangi er unnið að vistvænni og þematengdri ferðaþjónustu 

og komið er ákveðnu skipulagi á svæðið.  

Með inngöngu í samtökin skapast margir möguleikar 

innanlands sem og á alþjóðavísu. Með inngöngunni í European 

Geoparks Network kemst jarðvangurinn sjálfkrafa inn í 

samtök Global Network of National Geoparks sem er á vegum 

UNESCO. Það má segja að það yrði ákveðið gæðaferli fyrir 

svæðið vegna þess að það myndi laða að enn fleiri ferðamenn 

(Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 2010). Með inngöngunni í 

samtökin fær jarðvangurinn jafnframt leyfi til þess að nota 

merki samtakanna í alla sína markaðssetningu (sjá mynd 2 og 

3).  

Liður í starfsemi jarðvangs sem er í samtökum European 

Geoparks Network er að halda einu sinni á ári viku tileinkaða 

jarðvanginum (e. EGN week). Þessi vika er oftast haldin í lok 

maí eða byrjun júní. Þegar að þessi vika er haldin þá er 

starfsemi jarðvangsins auglýst um alla Evrópu sem vekur 

athygli fjölmiðla og ferðaþjónustu. Ef að Katla jarðvangur fær 

aðild að European Geoparks Network verður auðveldara fyrir 

svæðið að sækja í erlenda styrktarsjóði og samstarfsverkefni vegna ýmissa verkefna 

tengdum ferðaþjónustu (Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 2010). 

Sú starfsemi sem fer fram innan Kötlu jarðvangs verður byggð á þeirri sem fyrir er. 

Til dæmis má nýta ýmis setur og miðstöðvar til kynningar svo sem 

sögusetur/hamfarasetur, Kötlusetur og Kirkjubæjarstofu. Lagt verður uppúr því að 

hafa gott aðgengi fyrir alla allstaðar og unnið verður að því að hafa fræðsluskilti, 

merkingar og ýmsar upplýsingar vel sýnilegar fyrir gesti. Megináherslan verður ekki 

eingöngu á jarðfræði svæðisins heldur einnig á menningu og hefðir og verður því lögð 

áhersla á matvæli og handverk úr héraði (Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 

verkefnisstjóri Kötlu jarðvangs verkefnisins, munnleg heimild, 26. febrúar 2011). 

  

Mynd 3 Merki Global 

Geoparks Network 

(Global Network 

National Geoparks, 

á.á.) 

Mynd 2 Merki European 

Geoparks (European 

Geoparks, 2011). 
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2.3.3 Umfang Kötlu jarðvangs 

Kötlu jarðvangsverkefnið nær eins og áður hefur komið fram yfir þrjú sveitarfélög á 

Suðurlandi, Rangárþing eystra, Mýrdalshrepp og Skaftárhrepp. Svæðið er 9542 

ferkílómetrar eða um 9,3 % af Íslandi (sjá mynd 4) (Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 

verkefnisstjóri Kötlu jarðvangs verkefnisins, munnleg heimild, 26. febrúar 2011). 

Mynd 4 Umfang Kötlu jarðvangs. Skyggða svæðið sýnir sveitarfélögin þrjú sem 

Katla jarðvangur nær til (Katla Geopark project, 2011). 

Svæðið er mjög eldvirkt þar sem það er staðsett á eystra gosbeltinu, sem er eitt 

eldvirkasta svæði landsins. Á svæðinu eru jöklar áberandi og hylja þeir hæstu fjöll og 

eldfjöll svæðisins. Merkilegt þykir að svæðið er enn í dag mjög eldvirkt, ólíkt mörgum 

svæðum í öðrum jarðvöngum í heiminum (Þuríður H. Aradóttir, markaðs- og 

kynningarfulltrúi Rangárþings eystra, símtal, 10. júní 2011). Mörg virk eldfjöll eru í  

Kötlu jarðvangi sem hafa gosið í gegnum tíðina. Jarðvangurinn dregur nafn sitt af einu 

virkasta eldfjallinu á svæðinu, Kötlu sem staðsett er í Mýrdalsjökli. Eldstöðvarkerfið í 

Mýrdalsjökli tekur til eldfjallsins Kötlu sem er 100 km² og 700 m djúpt og fullt af ís 

og sprungunnar Eldgjá sem liggur norðaustan megin við Mýrdalsjökul. Eldgjá er 30 

km breið suðvestast í sprungunni en mjókkar síðan til norðausturs og er gossprungan 

um 78 km að lengd og gjáin sjálf um 50 km löng. Vitað er um 21 eldgos á sögulegum 

tíma í Kötlu en síðasta gos var árið 1918 en ekki hefur gosið í Eldgjá síðan árin 934 til 

940 (Lovísa Ásbjörnsdóttir, 2009).  

Nýverið hafa orðið eldgos á svæðinu til dæmis í Fimmvörðuhálsi og Eyjafjallajökli árið 

2010 (Guðrún Nína Petersen, 2010) og nú síðast í Grímsvötnum árið 2011 (Veðurstofa 

Íslands, 2011). Þótt að gosin í Eyjafjallajökli og Grímsvötnum hefðu slæmar afleiðingar 

vegna ösku fyrir íbúa á svæðinu, jarðir þeirra og flugsamgöngur yfir Íslandi og í Evrópu þá 

hefur til dæmis gosið í Eyjafjallajökli að mati Ragnhildar Sveinbjarnardóttur, 
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verkefnisstjóra Kötlu jarðvangs verkefnisins, (munnleg heimild, 26. febrúar 2011) einnig 

markaðssett svæðið fram í tímann og veitt því afar góða kynningu. 

Landmótun svæðisins hefur að mestu leyti verið af völdum eldvirkni og jarðhræringa, 

jökla, hafrofs, árrofs og jökulhlaupa og það sem einkennir svæðið eru eldfjöll, jöklar, 

jökulár, svartir sandar, eldfjallaeyjur, klettar, hraun, stöðuvötn og falleg náttúra. 

Helstu jöklar á svæðinu eru Mýrdalsjökull, Eyjafjallajökull, og Vatnajökull, en auk 

þeirra eru margir minni jöklar. Á svæðinu eru jökulár og í þær hafa komið jökulhlaup 

þegar að gos verða undir jöklunum. Jökulhlaupin hafa myndað sandana á svæðinu 

meðal annars Skógasand, Sólheimasand og Mýrdalssand. Á milli hálendisins og 

láglendisins má sjá sjórofna kletta og afskekktar fornar eyjur sem rísa upp af 

söndunum. Dæmi um slíka eyju  er Dyrhólaey en hún er jafnframt eina friðlandið á 

svæðinu (Lovísa Ásbjörnsdóttir, 2009). 

Sigurdís Lilja Guðjónsdóttir, forstöðumaður Upplýsingarmiðstöðvar Suðurlands, 

(munnleg heimild, 30. mars 2011) segir að svæðið sé tilvalið til þess að stofna þar 

jarðvang og að svæðið hafi marga kosti. Helstu kostir svæðisins eru þeir að þarna er 

að finna fjölbreytta náttúru, jarðfræðilega fjölbreytni,  menningu, sögu og þjónustu. 

Einnig hefur gott aðgengi að svæðinu mikið að segja þar sem auðvelt er að ferðast um 

Þjóðveg Eitt í gegnum svæðið. Auk þess hefur hlýnun jarðar gert það að verkum að 

minni ófærð er um fjallvegi og því auðveldara að ferðast um hálendi svæðisins. 

Svæðið hefur einnig þann kost að það er ekki mjög langt frá höfuðborginni og auðvelt 

er að fara í dagsferðir á svæðið frá höfuðborginni. 

Á Kötlu jarðvangssvæðinu eru margir staðir sem ferðamenn hafa mikinn áhuga á að 

skoða. Þessum stöðum er hægt að skipta niður í þrjá flokka jarðfræðilega staði, 

náttúruminjastaði og menningar og sögutengda staði. Sumir ferðamannastaðirnir 

flokkast einungis undir einn þessara flokka en aðra staði er hægt að flokka undir fleiri 

en einn flokk. Hluti af svæðinu nær til Vatnajökulsþjóðgarðs og þar innan eru 

Lakagígar sem er vinsæll áfangastaður ferðamanna. Svæðið ræður vel við þann fjölda 

ferðamanna sem þangað kemur en þó eru nokkrir staðir þar sem þolmörk staðarins eru 

komin ansi nálægt sínum efri mörkum og þarf því að bæta úr því. Einn af þeim 

stöðum er Þórsmörk en þangað koma mjög margir ferðamenn. Um helgar á 

háannatíma nær fjöldi fólks þar næstum því þeim mörkum sem svæðið ræður við eins 

og innviðir þess eru núna (Lovísa Ásbjörnsdóttir, 2009). 

Í Kötlu jarðvangi eru rekin mörg ferðaþjónustufyrirtæki. Sum þeirra eru opin allt árið 

en önnur einungis yfir sumartímann, þegar háannatími í ferðamennsku er. Ýmsa 

gistimöguleika er að finna á svæðinu en þar eru rekin hótel allt frá fullkomnum 

ráðstefnuhótelum til lítilla og persónulegra sveitahótela. Einnig eru gistiheimili, 

bændagisting á sveitabæjum og víða er hægt að finna gistingu í smáhýsum. 

Tjaldsvæði eru víða í Kötlu jarðvangi og til fjalla eru nokkrir staðir sem bjóða upp á 

gistingu frá svefnpokaplássi til lúxus hótelherbergja. Á hálendinu eru líka hefðbundnir 

fjallaskálar þar sem hægt er að kaupa svefnpokapláss. Veitingastaðir af ýmsum 

stærðum og gerðum eru á svæðinu, mörg ferðaþjónustufyrirtæki á svæðinu reka 

veitingaþjónustu samhliða annarri ferðaþjónustu en einnig standa margir staðirnir 

sjálfstætt (Visit South Iceland, á.á.). 

Vinsælt er orðið að selja afurðir beint frá býli og bjóða bændur fólki að kaupa afurðir 

beint frá sér. Þetta er eitt af þeim atriðum sem að jarðvangar vilja stuðla að, að afurðir 
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séu nýttar og komi frá býlum á svæðinu. Stofnað hefur verið félag á Íslandi sem heitir 

„Beint frá býli“ og eru í því bændur sem selja eða hyggjast selja afurðir beint frá býli 

bóndans á Íslandi. Þessar afurðir eru meðal annars, kjöt, egg, fiskur, mjólkurvörur, 

handverk, jurtir, ber, korn og brauð (Beint frá býli, 2009). 

Margir ferðaþjónustuaðilar bjóða upp á afþreyingu fyrir ferðamenn í hreppunum 

þremur og eru slíkir möguleikar mjög margir. Meðal afþreyingarmöguleika á svæðinu 

er golf, hestaferðir, siglingar, gönguferðir, veiði og ýmsar skoðunarferðir þar á meðal 

fuglaskoðun. Mjög vinsælt er að fara í ævintýraferðir eins og ferðir upp á hálendi og 

jökla á jeppum og í þyrlum og einnig eru flúðasiglingar, kajaksiglingar, köfun, 

fjallgöngur og ísklifur vinsæl afþreying. Menningartengd ferðaþjónusta er einnig 

áberandi á svæðinu en þar má meðal annars nefna Kirkjubæjarstofu á 

Kirkjubæjarklaustri sem er fræðasetur á sviði náttúrufars, sögu og menningar, 

Kötlusetur í Brydebúð á Vík,  Sögusetrið á Hvolsvelli sem hefur Njálssögu í 

brennidepli, Byggðasafnið og Samgöngusafnið á Skógum og Gestastofuna á 

Þorvaldseyri þar sem hægt er að kynnast sögu búskaps á Þorvaldseyri og fræðast um 

gosið í Eyjafjallajökli árið 2010 (Visit South Iceland, á.á.).  

Af ofangreindu er ljóst að svæðið sem Kötlu jarðvangur nær til býður upp á mikla og 

fjölbreytta möguleika fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu, byggðaþróun og eflingu 

jarðfræðitengdrar ferðamennsku með því að koma á fót jarðvangi.  

2.4 Vörumerki í ferðamennsku 

Til er ferðamennska sem gengur út á það að ferðamenn vilja ferðast á sem flesta staði 

og hafa það að markmiði safna áfangastöðum sem eru alþjóðlega viðurkenndir, 

viðurkenndir af samtökum, verndaðir eða sem hafa einhverskonar vottanir (King & 

Prideaux, 2010). Það að svæði sé viðurkennt með einhverskonar vörumerki (e.brand) 

skilgreinir það sem sérstakt og aðgreinir það frá öðrum svæðum. Vörumerki aðstoða 

einnig markaðinn í að þróa aðferðir til að laða gesti að slíkum svæðum. Þjóðgarðar, 

svæði á Heimsminjaskrá UNESCO, Global Geopark, Ramsar votlendi og Marine Park 

eru nokkur dæmi um vernduð svæði sem ferðamenn sækjast í (Chape o.fl., 2003). 

Vörumerki geta líka aukið eftirvæntingu ferðamanna og vilja þeirra til þess að borga 

fyrir þjónustu á svæðinu (Morgan, 2006). 

Með inngöngu í European Geoparks Network og Global Network of National 

Geoparks  gefur það Kötlu jarðvangi mikinn gæðastimpil, sérstaklega þar sem 

samtökin vinna með UNESCO. Hlutverk UNESCO er fyrst og fremst að hvetja þjóðir 

heims til þess að vernda sínar menningar- og náttúruminjar. UNESCO hjálpar 

jafnframt aðildarríkjum til að vernda sínar minjar með því að veita þeim aðstoð og 

hvetja til þátttöku heimamanna og alþjóðlegrar samvinnu við verndun menningar- og 

náttúruminja (UNESCO, 2011 c).  

Rannsóknir (t.d. Reinius og Fredman, 2007) sýna að svæði sem tilheyra 

viðurkenndum samtökum, eru þjóðgarðar eða á heimsminjaskrá UNESCO eru betur 

sótt en önnur. Reinius og Fredman (2007) leggja áherslu á að slík svæði hafa orðið að 

ferðaþjónustu vöru sem seld er sem aðdráttarafl svo að ferðaþjónustan geti á 

auðveldari hátt nýtt þau sér til hagnaðar. Þau svæði sem eru á heimsminjaskrá 

UNESCO eru einir af sýnilegustu og þekktustu stöðum í heiminum sérstaklega hvað 
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varðar menningarstaði. Shackley (1998) bendir enn fremur á að þessir staðir búa yfir 

táknrænu gildi sem er jafnvel óhóflegt miðað við stærð þeirra og fegurð. 

Eins og áður hefur komið fram fær Katla jarðvangur að nota merki erlendu 

samtakanna í markaðssetningu fyrir svæðið þegar að jarðvangurinn hefur fengið 

inngöngu í evrópsku og alþjóðlegu samtökin. Þessi merki eiga eftir að koma til með 

að nýtast vel í markaðssetningu þar sem þau munu verða sífellt þekktari meðal fólks 

með tímanum. Merki þjóðgarða og heimsminjaskrá UNESCO eru orðin mjög 

mikilvæg fyrir ferðamennsku og vel þekkt meðal fólks og eru mikið notuð í 

markaðssetningu fyrir svæði (Palmer, 1999). Svæði sem eru á Heimsminjaskrá 

UNESCO sýna ferðamönnum það að þau geyma mikilvægar upplýsingar og gefa 

ferðamönnum ákveðnar væntingar til svæðisins. Það að svæðið sé á heimsminjaskrá 

UNESCO sannar það að það sé afar sérstakt (Reinius & Fredman, 2007). 

Umhverfismerki (e. ecolabel) er hugtak sem notað hefur verið um allskyns vottanir 

sem svæði hafa fengið. Umhverfismerki eru algeng í ferðamennsku en þau eru ekki 

samræmd. Þau eru stofnuð af einstökum fyrirtækjum, iðnaðarsamtökum, frjálsum 

félagssamtökum og ríkisstofnunum. Umhverfismerki geta átt við allt frá einu litlu 

þorpi til alls heimsins, frá einni starfsemi til alls áfangastaðarins. Þetta felur í sér 

sjálfboðavinnu, verðlaun, faggildingu og vottun kerfa. Umhverfismerki og slíkar 

faggildingar umhverfismála er umdeilt málefni innan ferðaþjónustunnar og hafa meðal 

annars ferðaskrifstofur notað umhverfismerki í markaðssetningu. Umhverfismerki eru 

þau merki sem þekkt eru á heimsmælikvarða, eru alþjóðlega viðurkennd eða hafa 

vottunarkerfi. Innanlands og á alþjóðavettvangi er helsta hlutverk umhverfismerkja í 

ferðþjónustunni sem markaðsverkfæri að vera hluti af vali neytenda þegar kemur að 

því að velja sér áfangastað (Buckley, 2001). Það að vera í erlendum samtökum 

Geopark er ákveðið umhverfismerki fyrir Kötlu jarðvanginn og er talið að vitund um 

slíkt eigi eftir að aukast með tímanum. 

2.5 Samantekt 

Svæðið sem Katla jarðvangur nær til er afar fjölbreytt og býður upp á mikla 

möguleika fyrir ferðamennsku og sérstaklega fyrir þróun jarðfræðitengdrar 

ferðamennsku. Eins og lýst hefur verið hér að ofan þá er náttúruferðamennska ein af 

aðal hvötum fólks fyrir því að ferðast, þar sem að ferðamennska hefur þróast úr því að 

vera fjöldaferðamennska yfir í að vera sértækari og er vilji fólks sá að það vill sjá og 

upplifa náttúruna (Ryan, Hughes, & Chirgwin, 2000). Náttúrusvæði eru orðin mun 

vinsælli í dag sem ferðamannastaðir heldur en borgir og hefur orðið ákveðin 

vitundarvakning á því að vernda náttúruna fyrir komandi kynslóðir með því að stuðla 

að sjálfbærni (Lascuráin, 1996). Náttúruferðamennska er mest stundaða ferðamennska 

á Íslandi og koma rúmlega 70% erlendra ferðamanna til landsins til að upplifa 

íslensku náttúruna (Ferðamálastofa, 2008).  

Undir náttúruferðamennsku fellur jarðminjaferðamennska, sem einblínir á 

jarðfræðilega einstök fyrirbæri og hefur hún verið skilgreind eins og greint var frá í 

kaflanum um jarðminjaferðamennsku. Jarðminjaferðamennska er í örum vexti og er 

eitt megin markmið svæðisins sem Katla jarðvangur nær til, að byggja upp frekari 

ferðamennsku tengda jarðfræði svæðisins. Þróun ferðamennsku síðustu ár hefur verið 

að færast frá fjöldaferðamennsku yfir í meira aðgreindari ferðamennsku eins og til 
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dæmis jarðminjaferðamennsku (Stokes, Cook, and Drew, 2003). Jarðminjaferða-

mennska tekur til margra þátta eins og ferðamennsku að jarðfræðilega merkilegum 

stöðum, að eldfjöllum og jarðhitasvæðum. Slík ferðamennska tekur einnig til 

jarðfræðifræðslu. Jarðminjaferðamennska er óaðskiljanlegur hluti af jarðvöngum og er 

hún nauðsynleg til þess að þróa slíka jarðvanga (Dowling, 2011). Jarðvangar eru 

frekar nýlegt fyrirbæri og hafa verið stofnuð samstarfsnet jarðvanga í Evrópu og síðar 

í Kyrrahafinu og í Kína með stuðning UNESCO. Slíkir jarðvangar um allan heim eru í 

neti sem UNESCO styður og kallast: Global Network of National Geoparks (Edward 

H. Huijbens, 2010). Samstarfsnetin miða að því að vernda jarðfræðilega fjölbreytni, 

að stuðla að jarðfræðilegri arfleifð til almennings auk þess að styðja við sjálfbæra 

efnahagsþróun á svæðum jarðvanga fyrst og fremst með þróun jarðminjaferða-

mennsku (European Geoparks, 2011).  

Á Íslandi var formlega stofnaður fyrsti jarðvangur landsins, Katla jarðvangur (e. 

Katla Geopark) þann 19. nóvember 2010. Kötlu jarðvangur tekur til sveitarfélaganna 

Rangárþings eystra, Mýrdalshrepps og Skaftárhrepps og var verkefninu vel tekið 

meðal sveitarstjórnarmanna og ferðaþjónustuaðila á svæðinu (Katla Geopark project, 

á.á. b). Undirbúningur Kötlu jarðvangs verkefnisins hófst árið 2009 (Ragnhildur 

Sveinbjarnardóttir, 2010). Sumarið 2011 kom nefnd á vegum European Geoparks 

Network til landsins til þess að taka út svæðið (Rangárþing eystra, 2011). Eftir að 

sérfræðingarnir hafa tekið út svæðið fer það undir nefnd á árlegum fundi samtakanna  

haustið 2011 og mun þá koma í ljós hvort Katla jarðvangur fái inngöngu. Innganga í 

samtökin skapar marga möguleika innanlands sem og á alþjóðavísu. Með inngöngunni 

í European Geoparks Network kemst jarðvangurinn sjálfkrafa inn í samtök Global 

Network of National Geoparks sem er á vegum UNESCO. Það má segja að það yrði 

ákveðinn gæðastimpill fyrir svæðið að komast inn í samtökin vegna þess að það 

myndi laða að enn fleiri ferðamenn. Með inngöngunni í samtökin fær jarðvangurinn 

jafnframt leyfi til þess að nota merki samtakanna í alla sína markaðssetningu 

(Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 2010). 

Svæðið sem Katla jarðvangur nær til er mjög jarðfræðilega fjölbreytt og er sérstaða 

þess meðal annars jöklarnir, svörtu sandarnir, jökulárnar, eldfjöllin og 

eldfjallaeyjurnar. Svæðið hefur mótast mikið af völdum þessa fyrirbæra í gegnum 

aldirnar. Jarðvangurinn dregur nafn sitt af einu virkasta eldfjalli svæðisins Kötlu, sem 

hulin er ís Mýrdalsjökuls (Lovísa Ásbjörnsdóttir, 2009). Á svæði Kötlu jarðvangs eru 

margir staðir sem ferðamenn hafa mikinn áhuga á að skoða. Þá aðallega jarðfræðilegir 

staðir, náttúruminjastaðir og menningar- og sögulegir staðir. Mörg ferðaþjónustu-

fyrirtæki eru rekin á þessu svæði og bjóða þau upp á gistingu, veitingar, ýmsar ferðir, 

ævintýra ferðamennsku, náttúruskoðanir, menningar- og sögulega ferðaþjónustu svo 

gott eitthvað sé nefnt (Visit South Iceland, á.á.). Afurðir seldar beint frá býlum eru 

orðnar vinsælar meðal ferðamanna og verður stuðlað að því að auka slíkt innan Kötlu 

jarðvangs (Beint frá býli, 2009). 

Að svæði sé viðurkennt undir einhverjum ákveðnum gæða stöðlum eins og Katla 

jarðvangur gæti orðið ef hann kemst inn í Evrópusamtökin, þá verður svæðið að 

ákveðnu vörumerki sem skilgreinir svæðið sem sérstakt svæði frá öðrum svæðum 

(Chape o.fl., 2003). Vörumerki geta einnig aukið eftirvæntingu ferðamanna og vilja 

þeirra til þess að borga fyrir þjónustu á svæðinu (Morgan, 2006). Þegar að Katla 

jarðvangur verður hluti af European Geoparks Network, má svæðið nota merki 

samstarfsnetsins fyrir vöru og þjónustu á svæðinu sem á klárlega eftir að auka 
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viðskipti á svæðinu. Með Kötlu jarðvangs verkefninu eru bundnar miklar væntingar til 

svæðisins, að verkefnið komi til með að efla samstöðu meðal sveitafélaga, fyrirtækja 

og einstaklinga til þess að stuðla að bættri ferðaþjónustu á svæðinu ekki síst tengdri 

jarðfræði, aukinni jarðfræðifræðslu og lengingu ferðamannatímabilsins (Ragnhildur 

Sveinbjarnardóttir, 2010). 
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3 Gögn og rannsóknaraðferðir 

3.1 Aðferðir 

Til að svara rannsóknarspurningunum sem settar eru fram í inngangi var ákveðið að 

styðjast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er 

gögnum aflað um hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og aðstæður. Markmiðið er að lýsa 

veruleika viðmælenda eins og þeir upplifa hann en rannsakandi leggur ekki sitt mat á 

hann. Þessi rannsóknaraðferð hentar vel þegar við viljum vita mikið um lítinn hóp 

einstaklinga (Esterberg, 2002). Tekin voru viðtöl við mismunandi hagsmunaaðila sem 

koma að stofnun og framkvæmd Kötlu jarðvangs. Notast var við hálfstöðluð viðtöl við 

þessa rannsókn þar sem að þau voru talin henta vel, vegna þess að rannsakandi fór og 

tók viðtöl við viðmælendur í eigin persónu. Búinn var til viðtalsrammi sem notaður 

var til hliðsjónar í viðtölunum en annars var viðmælendum leyft að tala opinskátt um 

viðfangsefnið og nota sín eigin orð til að tjá sig. Með hálfstöðluðum viðtölum er reynt 

að öðlast skilning á því hvernig viðmælendur upplifa og skynja viðfangsefnið. Í einu 

tilfelli var stuðst við staðlaðan spurningarlista og hann sendur með tölvupósti til 

viðmælanda (Esterberg, 2002). Undirbúningur rannsóknarinnar hófst í nóvember 2010 

þegar að rannsóknarefnið var valið, vinnsla við rannsóknina hófst í febrúar 2011 og 

fór gagnaöflun fram í maí og júní 2011. 

3.2 Viðtöl og viðmælendur 

Viðmælendur voru valdir með markvissu úrtaki. Með markvissu úrtaki eru valdir 

viðmælendur sem taldir eru geta gefið bestar upplýsingar um viðfangsefnið og frá 

ólíkum sjónarhornum (Esterberg, 2002). Slíkt úrtak var talið henta best í þessari 

rannsókn til þess að fá sem best og skýrust sjónarmið á viðfangsefnið. Úrtakið 

samanstendur af alls tíu viðmælendum (tafla 2) sem eru fimm ferðaþjónustuaðilar, þrír 

sveitastjórar og tveir einstaklingar í undirbúningshópi Kötlu jarðvangsverkefnisins. 

Viðtölin fóru flest fram á heimaslóðum viðmælenda en tvö þeirra fóru fram í gegnum 

síma og í einu tilfelli var viðtalsspurningum svarað í gegnum tölvupóst, þar sem að 

viðmælandi hafði ekki kost á því að hitta rannsakanda. Viðtölin og símaviðtölin voru 

öll tekin upp með leyfi viðmælenda, viðmælendum var gert ljóst að viðtölin væru 

undir nafni og samþykktu viðmælendur það áður en þau hófust. 

Hannaðir voru tveir viðtalsrammar, annars vegar fyrir stjórnsýslufólk og einstaklinga í 

undirbúningshópi Kötlu jarðvangsverkefnisins (viðauki 1) og hins vegar fyrir 

ferðaþjónustuaðila (viðauki 2). Viðtalsramminn var hafður til hliðsjónar í viðtölunum 

og var hann hannaður sem þemaskiptur. Í viðtölunum þróaðist viðtalsramminn og bætt 

var við fleiri spurningum við hann. Viðtölin tóku frá 20 mínútum upp í 45 mínútur. 
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Tafla 2: Viðmælendur 

Nafn Viðtal Starf og staðsetning Upplýsingar 

1. Erla Ívarsdóttir Símaviðtal 4. júní 

2011 

Rekur ferðaþjónustuna Hótel 

Geirland (gisting, veitingar og 

jeppaferðir) í Skaftárhreppi 

Gaf góða sýn á væntingar og 

þekkingu í garð Kötlu 

jarðvangs. 

2. Eygló 

Kristjánsdóttir 

Viðtal 6. júní 2011 á 

skrifstofu 

Skaftárhrepps, 

Kirkjubæjarklaustri 

Sveitarstjóri Skaftárhrepps Gaf sýn á væntingar sínar og 

tækifæri í garð Kötlu 

jarðvangs. 

3. Jóhanna Jónsdóttir Viðtal 6. júní 2011 á 

Hunkubökkum í 

Skaftárhreppi 

Eigandi ferðaþjónustunnar 

Hunkubakkar (gisting og 

veitingar) í Skaftárhreppi 

Gaf rannsakanda skemmtilega 

sýn á væntingar og viðbrögð í 

garð Kötlu jarðvangs.  

4. Björgvin 

Jóhannsson 

Viðtal 7. júní 2011 á 

Hótel Höfðabrekku í 

Mýrdalshreppi 

Rekur ferðaþjónustufyrirtækið 

Hótel Höfðabrekku (gisting, 

veitingar, veiðileyfi og heitir 

pottar) í Mýrdalshreppi 

Sagði frá sínum skoðunum, 

væntingum og viðbrögðum í 

garð Kötlu jarðvangs. 

5. Ásgeir Magnússon Viðtal 7. júní 2011 á 

skrifstofu 

Mýrdalshrepps í Vík í 

Mýrdal 

Sveitarstjóri Mýrdalshrepps Hafði miklar skoðanir á Kötlu 

jarðvangsverkefninu og 

upplýsti rannsakanda um sínar 

væntingar, þekkingu, viðbrögð 

og tækifæri. 

6. Ólafur Eggertsson Viðtal 7. júní 2011 á 

Þorvaldseyri í 

Rangárþingi eystra 

Bóndi og rekur gestastofu, 

(ferðaþjónustufyrirtæki með 

kynningu á býlinu 

Þorvaldseyri og gosinu í 

Eyjafjallajökli 2010) í 

Rangárþingi eystra 

Hafði mikið að segja um sínar 

væntingar, skoðanir, þekkingu, 

viðbrögð og tækifæri í garð 

Kötlu jarðvangs og einnig um 

gosið í Eyjafjallajökli  2010 og 

afleiðingar þess. 

7. Ísólfur Gylfi 

Pálmason 

Viðtal 7. júní 2011 á 

skrifstofu 

Rangárþings eystra á 

Hvolsvelli 

Sveitarstjóri Rangárþings 

eystra 

Gaf rannsakanda sýn á sínar 

væntingar, viðbrögð tækifæri 

og þekkingu í garð Kötlu 

jarðvangs. 

8. Sigurður Bjarni 

Sveinsson 

Viðtal 7. júní 2011 á 

Smáratúni við Hótel 

Fljótshlíð í 

Fljótshlíðinni  

Rekur ferðaþjónustufyrirtækið 

South Iceland Adventure 

(ævintýraferðir á Suðurlandi) í 

Rangárþingi eystra 

Gaf góða sín á sínar 

hugmyndir, væntingar og 

viðbrögð í garð Kötlu 

jarðvangs og hvaða tækifæri 

hann sér með stofnun 

jarðvangsins. 

9. Þuríður Halldóra 

Aradóttir 

Símaviðtal 10. júní 

2011 

Markaðs- og kynningarfulltrúi 

Rangárþings eystra og er 

einnig í undirbúningsnefnd 

fyrir Kötlu jarðvangs 

verkefnið 

Gaf rannsakanda mjög 

nytsamlegar upplýsingar og 

tjáði sig um sínar væntingar, 

viðbrögð, þekkingu og 

tækifæri í garð stofnunar Kötlu 

jarðvangs. 

10. Ragnhildur 

Sveinbjarnardóttir 

Viðtal í gegnum 

tölvupóst. Svör bárust 

11. júlí 2011 

Verkefnisstjóri Kötlu 

jarðvangs verkefnisins (Í 

fæðingarorlofi) 

Gaf rannsakanda greinagóðar 

upplýsingar um Kötlu jarðvang 

og hverjar væntingar, 

viðbrögð, þekking og tækifæri 

eru í garð Kötlu jarðvangs. 

3.4 Úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru tekin upp á hljóðupptökutæki og síðan afrituð orðrétt í tölvu. Gögnin voru 

síðan greind og notast var við grundaða kenningu (e. grounded theory) þar sem gögnin eru 

greind í tveimur skrefum. Í fyrsta skrefi er gerð greining á gögnunum með opinni kóðun (e. 
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open coding) þá eru gögnin lesin yfir og dregin fram meginþemu sem finnast í gögnunum 

(Esterberg, 2002). Stuðst var við viðtalsrammann í þessu fyrsta skrefi og leitað var eftir 

þemum varðandi stofnun Kötlu jarðvangs, ferðaþjónustuna í Kötlu jarðvangi, Kötlu 

jarðvang í tengslum við erlend samtök og framtíð Kötlu jarðvangs. Í skrefi tvö var beitt 

markvissri kóðun (e. focused coding) á gögnin, þá er lesið aftur yfir gögnin og einblínt á þau 

meginþemu sem komu fram í opnu kóðuninni og þeim skipt upp í flokka (Esterberg, 2002). 

Í markvissu kóðuninni voru ofangreind meginþemu flokkuð í undirþemu en þau voru, 

þekking, væntingar, viðbrögð og tækifæri.  

Meginþemun voru fimm talsins: 1) Í rannsókninni var þekking í garð Kötlu 

jarðvagnsverkefnisins könnuð, viðmælendur voru spurðir út í þeirra þekkingu og 

þekkingu annarra í kringum sig. Viðmælendur voru síðan beðnir um að skýra frá því 

hvernig þeir töldu að hægt væri að bæta þekkingu á verkefninu. 2) Kannað var hjá 

viðmælendum hver viðbrögð þeirra og væntingar voru í garð stofnunar Kötlu 

jarðvangs. 3) Í rannsókninni var kannað hvaða áhrif stofnun Kötlu jarðvangs hefði á 

ferðaþjónustu á svæðinu. Viðmælendur voru spurðir út í væntingar til 

ferðaþjónustunnar, hvaða tækifæri gætu skapast fyrir ferðaþjónustu á svæðinu og 

hvort það yrðu einhverjar breytingar eða samvinna meðal ferðaþjónustuaðila með 

tilkomu Kötlu jarðvangs. 4) Kannað var hvaða væntingar og tækifæri viðmælendur 

sáu í því að Kötlu jarðvangur kæmist inn í European Geoparks Network (EGN) og 

UNESCO Global Network of Geoparks þá helst fyrir svæðið og ferðaþjónustuna á 

svæðinu. Einnig voru viðmælendur spurðir út í það hvort þeir þekktu til annarra 

jarðvanga og hvernig þeim fannst Kötlu jarðvangur standa í samanburði við aðra 

jarðvanga. 5) Spurt var út í framtíð Kötlu jarðvangs, hvað viðmælendur töldu að yrði 

um jarðvanginn ef að hann yrði ekki samþykktur inn í erlendu samtökin. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Þekking í garð Kötlu jarðvangs 

verkefnisins 

4.1.1 Staða þekkingar 

Mjög misjafnt er hversu vel viðmælendur þekkja til Kötlu jarðvangs verkefnisins en 

allir hafa þó heyrt um það og kynnt sér það eitthvað. Þeir sem eru í undirbúningshópi 

Kötlu jarðvangs verkefnisins og sveitarstjórar hreppana virðast þekkja verkefnið frá 

annarri hlið og hafa dýpri skilning á því en ferðaþjónustuaðilarnir. 

Ferðaþjónustuaðilarnir voru spurðir að því hversu vel þeir töldu sjálfa sig þekkja til 

jarðvangsins, hvort að þeir þekktu til undirbúnings, tilurð, markmiða og stefnu Kötlu 

jarðvangs verkefnisins. Ferðaþjónustuaðilarnir hafa mis mikið kynnt sér þessi atriði. 

Flestir vita þeir þó að undirbúningur verkefnisins hefur staðið yfir í töluverðan tíma og 

að þetta sé samstarfsverkefni sveitarfélaganna þriggja. Allir hafa þeir lesið sig eitthvað 

til um þetta á netinu og í öðrum miðlum og heyrt af verkefninu og sumir þeirra hafa 

mætt á kynningarfundi um Kötlu jarðvangs verkefnið. Sigurður Bjarni Sveinsson, 

eigandi South Iceland Adventure, hefur kynnt sér verkefnið nokkuð vel, hann sagðist 

vita að það sé  verið að reyna búa til jarðfræðilegt sameiginlegt heiti sem á að 

einkenna þetta svæði sem áhugaverðan jarðfræðilegan stað að sækja. Jafnframt sagði 

hann: „þetta er alþjóðlegur stimpill sem gefur svæðinu rosalega mikla 

markaðsmöguleika“. Björgvin Jóhannsson sem sér um rekstur Hótel Höfðabrekku 

sagði að hann hefði bara rétt verið búinn að kynna sér þetta: „ Ég veit að þetta er 

samstarfsverkefni þessara þriggja sveitarfélaga og að þau reyna að fá aðila á svæðinu 

með sér í lið til þess að búa til eitthvað í tengslum við geopark og búa til „concept“ í 

kringum það“. Erla Ívarsdóttir sem rekur ferðaþjónustuna Hótel Geirland hefur kynnt 

sér verkefnið á kynningarfundum. Jóhanna, eigandi ferðaþjónustunnar á 

Hunkubökkum og Ólafur Eggertsson bóndi og ferðaþjónustuaðili á Þorvaldseyri vita 

aðeins meira um tilurð, undirbúning, markmið og stefnu  Kötlu jarðvangsverkefnisins 

vegna þess að þau hafa starfað í sveitarstjórn í sínum sveitarfélögum. Jóhanna veit um 

tilurð og undirbúning verkefnisins og að því sé ætlað að efla byggðirnar á svæðinu og 

að þetta sé fyrsta svona verkefnið hér á landi. Ólafur hafði kynnt sér verkefnið vel 

fyrir tveimur árum þegar hann var í sveitarstjórn í Rangárþingi eystra en hefur lítið 

fylgst með því upp á síðkastið. 

Þuríður Halldóra Aradóttir, markaðs- og kynningarfulltrúi Rangárþings eystra og situr 

einnig í undirbúningsnefnd fyrir Kötlu jarðvangsverkefnið, telur að 

ferðaþjónustuaðilar og íbúar á svæðinu þekki Kötlu jarðvangsverkefnið fremur lítið og 

að þeir séu líklega ekki farnir að sjá tækifærin: 

Þeir þekkja það örugglega frekar lítið, það er búið að vera kynna þetta 

fyrir þeim og það er búið að senda út fréttabréf og  ýmislegt semsagt til 
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að kynna þetta verkefni og kynna jarðvanginn. Það eru náttúrulega 

margir ferðaþjónustuaðilar og íbúar sem hafa tekið þessu með opnum 

örmum, þeir vilja taka þátt og hafa svolitla trú á þessu og svo er þetta 

bara í rauninni að síast inn til annarra. Fólk hefur kannski ekki tekið 

eftir þessu í rauninni að ráði hingað til af því fólk hefur kannski ekki 

áttað sig á því hvaða tekjur þeir geta haft upp úr þessu eða hvað þetta 

getur gert fyrir þá. 

Ragnhildur Sveinbjörnsdóttir, verkefnisstjóri Kötlu jarðvangs verkefnisins, segist 

halda að þekkingin sé öll að koma og sagði: „Það koma reglulega fréttir af 

jarðvanginum í fréttabréfi Rangárþings eystra og heimasíðum sveitarfélaganna“. 

Ragnhildur sagði jafnframt: „Ferðaþjónustuaðilar hafa kannski fengið betri kynningu 

á þessu en almennir íbúar, það voru haldnir almennir kynningarfundir í byrjun árs 

2010 og svo hafa verið kynningar hér og þar um svæðið og víðar nokkuð reglulega 

síðan þá“. 

Einnig var grennslast fyrir um hjá sveitarstjórunum og ferðaþjónustuaðilunum hvað 

þeir töldu að aðrir ferðaþjónustuaðilar og íbúar svæðisins vita mikið um Kötlu 

jarðvangsverkefnið. Allir viðmælendur voru nokkuð sammála um það að þekking er 

frekar lítil um verkefnið meðal annarra íbúa og ferðaþjónustuaðila.  

Jóhanna sagði: „Ég held að verkefnið sé ekki komið nægilega langt þannig að fólk er 

ekki sérstaklega meðvitað um það“. Sigurður telur að ferðaþjónustuaðilar séu kannski 

betur upplýstir en íbúar, að minnsta kosti um tilurð og vinnu jarðvangsins en að 

þekking muni eflast þegar að verkefnið verður komið í farveg. Björgvin sagði að: 

„Þekking er ekkert rosaleg á verkefninu nema kannski meðal þeirra sem hafa tekið 

þátt í því“. 

Sveitarstjórarnir eru líka sammála um að þekking á Kötlu jarðvangsverkefninu sé 

frekar lítil og það þurfi að auka kynningu. Ásgeir Magnússon, sveitastjóri 

Mýrdalshrepps, sagði: „Það þekkja allir nafnið og sko það þekkja allir verkefnið sem 

slíkt en það að það viti allir út á hvað þetta gengur, það eiginlega stendur svolítið upp 

á okkur að kynna það betur“. Eygló Kristjánsdóttir, sveitarstjóri Skaftárhrepps, sagði: 

„Ég hugsa að almenn þekking á þessu sé ekki mikil allavega ekki eins og er sko, 

jarðvangurinn er náttúrulega ekki stofnaður eða hann er ekki kominn inn í þessi 

erlendu samtök“. Ísólfur Gylfi Pálmason, sveitastjóri Rangárþings eystra, tók í sama 

streng og sagði: „Ég ímynda mér að við þurfum að kynna þetta miklu betur en við 

höfum gert“. Hann talaði einnig um það að það sé eftir mikið óunnið starf í því að 

kynna þetta fyrir hinum almenna borgara og ferðamanninum. 

4.1.3 Hugmyndir um bætta þekkingu 

Allir viðmælendur telja að unnt sé að bæta þekkingu á Kötlu jarðvangi meðal íbúa 

með ýmsum leiðum. Sveitarstjórar sveitarfélaganna þriggja hafa ólíkar skoðanir um 

hvernig hægt sé að veita meiri kynningu og fræðslu um jarðvanginn. Eygló telur að 

kynning á Kötlu jarðvangi þurfi að fara markvisst til allra íbúa þegar að jarðvangurinn 

verður kominn inn í erlendu samtökin og að allir þurfi að vita út á hvað þetta gengur 

og hverju þarf að viðhalda og gera til þess að vera í samtökunum. Eygló kom með þá 

hugmynd að hægt væri að kynna þetta til dæmis í formi fimm daga ráðstefnu. Ásgeir 

sveitastjóri Mýrdalshrepps segist halda að við munum ekki ná að kynna þetta eitthvað 
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sérstaklega fyrir ferðamönnum, heldur liti hann á þetta sem hreina og klára viðbót 

fyrir það sem fyrir er og það vanti mikið upp á kynningu og sérstaklega á 

jarðfræðitengdri ferðamennsku. Ísólfur telur að hægt væri að stuðla að betri kynningu 

og fræðslu með ýmsu móti en hann sagði að: „auðvitað eru peningarnir afl þess sem 

þarf í öllu því“. Ísólfur telur jafnframt að ef stórir styrkir fást væri það ákveðið afl til 

kynningar og hægt væri að auka þróun, merkingar og starfsemi jarðvangsins. 

Ferðaþjónustuaðilarnir hafa einnig ýmsar skoðanir á því hvernig megi bæta fræðslu og 

kynningu á Kötlu jarðvangi. Jóhanna sagði að það megi halda fleiri kynningarfundi 

um Kötlu jarðvang, kynna framtíðarhorfur, markmið og hvað sé að gerast í þessum 

málum. Jóhanna kom einnig með þá hugmynd að halda síðan kannski kynningarfundi 

í framhaldinu á hverju ári fyrir íbúa og ferðaþjónustuaðila á svæðinu. Sigurður kom 

með sniðugar hugmyndir um kynningu og fræðslu á Kötlu jarðvangi. Hann telur að 

það væri hægt að stuðla að frekari kynningu og fræðslu með því að gera svipað eins 

og gert er með Njálu slóðir, setja upp skilti og upplýsingar um jarðfræðileg fyrirbæri á 

svæðinu. Eins að vera með safn og markaðssetja það og vera með kynningar og annað 

á myndbandsformi. Sigurði finnst mikilvægt að reyna gera þetta sem áhugaverðast og 

vera með auglýsingar og einnig upplýsingaefni á prenti. Björgvin telur kynningarfundi 

og dreifibréf vera góða leið til þess að kynna þetta fyrir íbúum og ferðaþjónustuaðilum 

á svæðinu og fyrir ferðamennina væri best að koma kynningum sem mest á internetið 

vegna þess að þangað fara flestir og skoða. Björgvin nefnir einnig að mikilvægt sé að 

hafa kynningarbæklinga um Kötlu jarðvang og hafa þetta aðgengilegt í 

upplýsingamiðstöðum. Ólafur tók í sama streng um að þörf sé á frekari kynningu og 

uppsetningu upplýsingaskilta á svæðinu.  

Þuríður sagði að:  

 

Kynning og fræðsla fyrir ferðaþjónustuna, íbúa og ferðamenn byggist 

svolítið á því að upplýsingafulltrúar og ferðamálafulltrúar komi fræðslunni 

út til ferðaþjónustufyrirtækjanna þannig að þau séu hundrað prósent 

meðvituð um þetta. Það náttúrulega skilar sér strax út í umræðuna ef að 

þeir geta farið að segja frá þessu.  

 

Þuríður sagði jafnframt að nú sé í gangi skiltauppsetning á svæðinu, þannig um leið og 

þau væru komin upp þá geti farið fram meiri fræðsla út á við til ferðamanna. Einnig 

sagði hún að fyrirhugað væri að koma upplýsingum á framfæri í ferðabæklingum og í 

gegnum ferðaskrifstofur. Ragnhildur sagði að hægt sé að bæta þekkingu á Kötlu 

jarðvangs verkefninu með því að  

Hafa reglulegri fréttir á heimasíðum og fréttabréfum, gera jafnvel 

sérstakan dálk sem er bara um jarðvanginn. Katla geopark á orðið eigin 

heimasíðu og þar koma einnig inn fréttir, þar mætti vera með tíðari fréttir 

og auglýsa hana meira. Þá er jarðvangurinn með Facebook síðu sem er nú 

bara nokkuð virk. 
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4.2 Viðbrögð og væntingar í garð stofnunar 

Kötlu jarðvangs 

4.2.1 Viðbrögð 

Þrátt fyrir að þekking sé ekki mikil um Kötlu jarðvangsverkefnið þá hafa í flestum 

tilfellum viðbrögð flestra á svæðinu verið jákvæð í garð stofnunar Kötlu jarðvangs að 

mati viðmælenda. 

Viðbrögð ferðaþjónustuaðilanna við stofnun Kötlu jarðvangs eru samhljóða mjög 

jákvæð.  

Sigurður sagði:  

Ég er rosalega jákvæður, þetta er akkúrat það sem var svona í minni 

stefnu. Ég er mjög hlynntur þessum „geotúrisma“ og það er mjög vaxandi 

ferðamaður í svona náttúru, fuglalífi og jarðfræði og það er hellingur af 

möguleikum í kringum það sérstaklega hérna á Íslandi þar sem við erum 

með öll þessi fyrirbæri. 

Erla var einnig mjög jákvæð og sagðist hafa verið hlynnt þessu frá upphafi vega og 

finnst þetta gífurlega spennandi verkefni. Sömu viðbrögð hafði Jóhanna, henni finnst 

þetta mjög jákvætt og flott framtak og sagði hún: „Ég styð þetta alveg heilshugar og 

ég vona að þetta verði bara byggðinni til góðs og styrki Suðurlandið enn frekar, ég hef 

góðar væntingar fyrir þessu og mér hefur alltaf litist vel á þetta“. Björgvin telur þetta 

einnig jákvætt svo lengi sem þetta fari ekki yfir strikið og verði ekki einhverjar lokanir 

eða boð og bönn. Björgvin sagðist vera alfarið á móti slíku og slæm reynsla væri af 

því úr sveitarfélaginu. Ólafur á Þorvaldseyri hafði mikið að segja um sín viðbrögð við 

stofnun Kötlu jarðvangs. Ólafur kveðst hafa verið jákvæður frá upphafi í garð 

stofnunar jarðvangsins en svæðið þurfi samt töluvert meiri undirbúning. Ólafur sagði 

einnig að það sé nú gaman og að það sé kostur að búa á svona merkilegu svæði og 

eiga land og bú. Ólafur sagði einnig frá sínum viðbrögðum við því að jarðvangurinn 

sé nefndur Katla jarðvangur, hann er ekki hrifinn af því vegna þess hvaða afleiðingar 

Katla getur borið með sér ef hún gýs. 

Viðbrögð sveitarstjóranna í Skaftárhreppi, Mýrdalshreppi og Rangárþingi eystra voru í 

svipuðum dúr og viðbrögð ferðaþjónustuaðilanna en þau eru frekar jákvæð. Eygló 

sveitarstjóri Skaftárhrepps sagði að sín viðbrögð væru þannig að hún fagnaði öllum 

verkefnum sem sett væru á laggirnar. Ásgeir sagðist hafa verið mjög hamingjusamur 

þegar Kötlu jarðvangur var stofnaður. Honum finnst það samt ekki síðra að á sama 

tíma var einnig stofnað Kötlusetur í Brydebúð á Vík. Ásgeir sagði: „Þetta er auðvitað 

merkur áfangi sem að við vorum að ná með því að koma þessum tveimur verkefnum í 

kring, það var búinn að vera töluveður undirbúningur að baki þessara beggja 

sjálfeignastofnanna sem tengjast líka á ákveðinn hátt“. Ásgeir sagði frá því að 

Kötlusetur er þeirra baby í Mýrdalshreppi og að því verkefni standa sveitarfélagið, 

menningarfélagið um Brydebúð og Háskólafélag Suðurlands. Að sögn Ásgeirs er 

Kötlusetur tenging Mýrdalshrepps við Kötlu jarðvang og er þar starfsmaður sem er 

þeirra tengiliður við Kötlu jarðvangs verkefnið og eru bundnar miklar vonir við það að 
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þetta eigi eftir að verða lyftistöng fyrir sveitarfélagið. Ísólfur lýsti sínum viðbrögðum 

við stofnun Kötlu jarðvangs: „ Í fyrstu þá virtist þetta svona svolítið framandlegt en 

þegar að maður fór að skoða þetta betur þá var þetta afar spennandi. Spennandi að 

tengjast svona á alþjóðavísu og þetta kemur sér mjög vel fyrir þetta svæði“. Ísólfur 

sagði einnig að hann teldi að þetta gæti nýst okkur á mjög fjölbreytilegan og 

nýstárlegan hátt þegar að því kemur. 

Viðbrögð Þuríðar eru mjög jákvæð og hún sagðist hafa verið afar ánægð með að það 

væri verið að stofna jarðvang hér þegar að hún áttaði sig á því um hvað þetta snérist. 

Þuríður sagði jafnframt: „ Ég er mjög ánægð og spennt fyrir framhaldinu af því ég tel 

að það séu miklir möguleikar í þessu verkefni. Ragnhildur sagðist eiga erfitt með að 

svara þessu sökum þess að hún er búinn að vera vinna að því að koma þessu á fót en 

þrátt fyrir það sagði hún: „Ég var bara svo rosalega ánægð þegar þetta hafðist loksins 

formlega 19. nóvember 2010. Það átti að stofna Kötlu jarðvang í apríl en skiljanlega 

var því frestað vegna gossins í Eyjafjallajökli. Er skiljanlega mjög jákvæð í garð 

verkefnisins“. 

4.2.2 Væntingar 

Viðmælendur voru spurðir út í það hverjar væntingar þeirra væru í garð stofnunar 

Kötlu jarðvangs og hvort að væntingar þeirra til svæðisins hefðu breyst með tilkomu 

jarðvangsins. Niðurstöðurnar eru frekar mismunandi og hafa allir sínar væntingar með 

stofnun jarðvangsins.  

Björgvin sagði að honum fyndist þetta jákvætt fyrir svæðið í heild og hans væntingar 

væru þær að þetta myndi leiða til aukins samstarfs  á milli aðila en samvinna hefði 

verið sú aðalbreyting sem hann hafði séð nú þegar. Jóhanna sagði að sínar væntingar 

væru þær að þetta myndi styrkja ferðaþjónustuna, landbúnað og mannlíf á svæðinu og 

til þess þyrfti þá að halda þessu svolítið á lofti. Jóhanna sagðist sjá ýmsa möguleika 

með stofnun Kötlu jarðvangs í tengslum við landbúnað og nefndi að afurðir beint frá 

býli gætu verið góð styrking, sem merktar væru þá sérstaklega sem afurðir úr Kötlu 

jarðvangi og seldar á svæðinu. 

Væntingar Sigurðar eru þær að svæðið verði markaðssett og kynnt vel bæði á Íslandi 

og erlendis svo hægt sé að vinna út frá því. Sigurður sagði að sínar væntingar í garð 

stofnunar Kötlu jarðvangs hafi eflst og hann hefur hugsað sér að þróa starfsemi sína út 

í jarðfræðiferðir og sé byrjaður að vinna í samstarfi við erlendar stofnanir. Sigurður 

sagði: „Þetta er í raun styrking á hugmynd sem að mig langar til að þróa sem hluta af 

minni starfsemi“. Ólafur tók í sama streng og Jóhanna með þær væntingar að hans 

framleiðsla og landbúnaður myndi dafna vel og hægt væri að selja beint frá býli 

afurðir í héraðinu, sem merktar væru Kötlu jarðvangi. Ólafur bætti því einnig við: 

„Þau eldgos sem hafa orðið undanfarið geta verið styrking fyrir jarðvang sem þennan 

þar sem fólk áttar sig fljótt á því að það er í lagi að koma hérna þótt það séu eldgos“. 

Ólafur átti þá við gosin í Fimmvörðuhálsi og Eyjafjallajökli árið 2010 og gosið í 

Grímsvötnum í maí 2011. 

Sveitarstjórarnir hafa einnig mismunandi væntingar í garð stofnunar jarðvangsins. 

Eygló sagði að sínar væntingar væru tengdar nýrri vídd í ferðaþjónustu á Íslandi sem 

væri tengd jarðfræði. Hún sagði: „Mínar væntingar er þessi nýi vinkill sem þetta gefur 

okkur, til dæmis ekki bara að labba upp að Geysi og sjá hann gjósa heldur að fá að 
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vita af hverju gýs hann?“ Eygló talaði um að sínar væntingar í garð stofnunar 

jarðvangsins hafa ekki breyst heldur frekar aukist. Ísólfur eystra sagði:  

Væntingarnar eru heilmiklar sérstaklega með tilliti til svona 

alþjóðasamstarfs, við höfum líka verið að sækja um allskonar styrki sem 

við eigum möguleika á að fá í gegnum þetta og ef að þeir koma þá er þar 

um verulegar upphæðir að ræða sem eiga eftir að skipta samfélagið 

heilmiklu máli og því sem að við erum að gera. 

Ásgeir hefur ýmsar væntingar í garð stofnunar Kötlu jarðvangs. Hann telur að þetta muni 

efla starfsemi í Mýrdalshreppi, horft verði meira til jarðsögulegra minja nýtingu þeirra og 

verndun á sjálfbæran hátt. Ásgeir hefur svipaðar væntingar og Eygló um að væntingar 

liggja í því að efla ferðaþjónustu tengda jarðfræði og kennslu á þessum jarðfræðilegu 

fyrirbærum á svæðinu fyrir ferðamenn og skólahópa. Ásgeir sagði einnig:  

Eitt af þeim vandamálum sem að við erum að horfa á hérna í Vík sem 

auðvitað er mjög stór ferðamannastaður þetta er sjálfsagt fjórði mest sótti 

ferðamannastaður á landinu, mjög margir sem koma hingað allt árið 

sérstaklega af útlendingum og vandinn okkar hefur verið sá að ferðamenn 

stoppa stutt. Við erum svona stoppistöð frekar heldur en dvalarstaður og 

við sjáum í jarðvanginum þá tækifæri í þá veru að fólk myndi dvelja hérna 

lengur og eyða þá tíma hér til að skoða þessar jarðminjar og fara hér upp 

um fjöll og firnindi og virkilega skoða þetta og rannsaka þetta. 

Þær væntingar sem Ásgeir hefur fundið breytingar á, með stofnun jarðvangsins er að 

meiri samvinna hefur verið að skapast á milli hreppanna. 

Þuríður sagði að sínar væntingar séu þær að stofnun Kötlu jarðvangs muni efla 

innraskipulag á svæðinu og komi til með að halda utan um alla vinnu hjá 

sveitarfélögunum í staðinn fyrir að þau séu öll að vinna hver í sínu horni. Þuríður 

sagði einnig að þá geti sveitarfélögin unnið að sameiginlegum markmiðum og að þetta 

muni vonandi efla ferðaþjónustu og atvinnulíf á svæðinu. Þuríður sagði að væntingar 

sínar hafi aukist með stofnun Kötlu jarðvangs og hefur mikla trú á þessu verkefni svo 

framalega sem allt skipulag og eftirfylgni gangi eftir. Ranghildur hefur miklar 

væntingar í garð stofnunar Kötlu jarðvangs. Ragnhildur sagði:  

Ég vonast eftir því að svæðið sem heild styrkist, þá allir þættir 

samfélagsins, ferðaþjónusta, landbúnaður og ýmis framleiðsla önnur. Það 

verði fleiri atvinnutækifæri og fleiri möguleikar fyrir ungt fólk að snúa 

aftur á heimaslóðir eftir að það hefur menntað sig. Þá verður eflaust farið 

að huga betur að umhverfinu og innviðum, aðgengi ferðamanna verður 

markvisst bætt. Með því að búið er að setja niður lista yfir áhugaverða 

staði þá er hægt að vinna skipulega að eflingu innviða.  

Ragnhildur sagði að væntingar sínar hafi breyst með stofnun Kötlu jarðvangs að því 

leiti að þær væru meiri varðandi það að nú muni samfélagið á svæðinu eflast, en það 

hefur átt undir högg að sækja. 
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4.2.3 Áhrif á byggðaþróun á svæðinu 

Allir viðmælendur telja að tilkoma Kötlu jarðvangs komi til með að breyta einhverju 

fyrir svæðið. Mismunandi skoðanir eru þó meðal viðmælenda hverjar þær breytingar 

verða helstar, en allir eru hins vegar á einu máli um að stofnun jarðvangsins muni 

styrkja svæðið. Viðmælendur voru spurðir hvaða áhrif þeir telja að stofnun Kötlu 

jarðvangs muni mögulega hafa á byggðaþróun á svæðinu. 

Sigurður tjáði sig um það að stofnun Kötlu jarðvangs hefði áhrif á byggðaþróun á 

þann hátt að þetta gæti gefið svæðinu sterka möguleika til þess að byggja upp og 

skapa hámenntaðri stöður á svæðinu, gefið ferðaþjónustuaðilum mikla möguleika og 

þetta gæti gefið svæðum í dreifbýli tækifæri til þess að eflast. Björgvin nefndi einnig 

að þetta gæti skapað fleiri stöður á svæðinu og Ólafur á Þorvaldseyri telur að fólki 

finnist merkilegt að búa á slíku svæði og að það gæti haft áhrif á byggðaþróunina. 

Jóhanna talaði um að breytingar gætu orðið en þær yrðu þá helst tengdar 

landbúnaðinum og framleiðslu beint frá býli. 

Eygló sveitarstjóri Skaftárhrepps talaði um að þær breytingar sem gætu orðið á 

svæðinu væru helst að stofnun Kötlu jarðvangs kallaði á aukið samstarf milli 

hreppanna en hún vill ekki meina að þetta hafi einhver sérstök áhrif á byggðaþróun 

nema þá á framleiðslu heima í héraðinu að fólk gæti nýtt sér það og fundið tækifæri í 

því, svipað og Jóhanna talaði um. Ásgeir telur að breytingar með stofnun Kötlu 

jarðvangs yrðu á þá leið að samfélagið myndi styrkjast og hægt væri að taka betur á 

móti ferðamönnum sem kæmu á svæðið. Settar yrðu upp betri merkingar og komið á 

framfæri betri upplýsingum. Ísólfur sagði að breytingar og byggðaþróun gætu átt sér 

stað en það tæki tíma og ekki yrði einhver bylting við stofnun Kötlu jarðvangs í þeim 

efnum, heldur myndi þetta eins og fleiri sögðu styrkja samfélagið og innviði sem fyrir 

eru og tengja svæðið betur saman. 

Þuríður telur að þær breytingar sem gætu orðið á svæðinu með tilkomu Kötlu 

jarðvangs verði þær að þetta yrði meira umhverfismiðað, að fólk verði meira vart við 

umhverfið sitt og taki meira tillit til þess. Ragnhildur talaði um að breytingar sem 

gætu orðið væru í sama dúr og væntingar hennar sem hún ræddi og komu fram hér að 

undan. Ragnhildur sagði:  

Ég held að heimamenn fari að sjá betur að það sé hægt að bjóða upp á 

ýmsar ferðir í stað þess að þær séu allar skipulagðar úr Reykjavík. Einnig 

vona ég að öll sú þekking sem til er um svæðið verði sýnilegri fyrir 

almenning, með sýningum, leiðsögðum ferðum, bæklingum, 

fræðsluskiltum og fleiru. 

 

Ragnhildur sagði jafnframt að Kötlu jarðvangur hefði þau áhrif á byggðaþróun á 

svæðinu að það gæti aukið samvinnu og samheldni sveitarfélagana eins og Eygló og 

Ísólfur höfðu einnig nefnt. 
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4.3 Ferðaþjónusta í Kötlu jarðvangi 

4.3.1 Væntingar og tækifæri til ferðaþjónustu í Kötlu 
jarðvangi 

Viðmælendur eru á eitt sammála um það að miklar væntingar séu til bættrar 

ferðaþjónustu með tilkomu Kötlu jarðvangs. 

 

Ísólfur sagði að væntingar hans væru miklar fyrir sérhæfðari ferðaþjónustu á svæðinu 

„ferðaþjónustan er alltaf í raun að taka á sig nýjar og nýjar myndir og hefur 

ferðamaðurinn ógurlega gaman af því“. Ísólfur nefndi einnig menningartengda 

ferðaþjónustu sem hægt er að stunda í Kötlu jarðvangi og nýta til dæmis sögusetrið á 

Hvolsvelli. Ísólfur sér einnig tækifæri í því að skapa aukna ferðaþjónustu í kringum þá 

staði sem hafa verið heitir í dag til dæmis Eyjafjallajökull, Grímsvötn, Þórsmörk og 

Skógafoss. Þangað gætu komið vísindamenn og rannsakað eldgosin og jarðfræði 

svæðisins en Ísólfur bætti því við að þetta væri einnig allt spurning um peninga. 

Viðmælendur hafa einnig þær væntingar að Kötlu jarðvangurinn gæti hjálpað til við 

að lengja ferðamannatímabilið. Ásgeir sagði: 

  

Ég hef miklar væntingar um það að sá þáttur ferðaþjónustunnar sem 

tengist ráðstefnuhaldi, jarðfræðitengdum ráðstefnum myndi geta aukist hér 

á svæðinu og það gæti gerst utan þessa hefðbundna ferðamannatíma og 

það gæti hjálpað til í þeim efnum. Síðan er það þessi jarðfræðitengda 

ferðaþjónusta, við erum eins og ég sagði með töluvert af hópum frá 

skólum sem eru að senda krakkana sína út til þess að kynna sér þetta af 

eigin raun hvernig þessi náttúra virkar hjá okkur. Ég hef trú á því að þetta 

geti aukist til þess að ná árangri og lengja ferðamannatímann það er það 

sem okkur vantar að lengja hann og þá væri betri nýting á þessum stöðum 

sem að við höfum hér. Þannig að það eru sannarlega væntingar í þessa átt. 

 

Eygló sveitarstjóri Skaftárhrepps sér einnig tækifæri í því að tilkoma Kötlu jarðvangs 

geti hugsanlega hjálpað til með að lengja ferðamannatímabilið og vonast hún til þess 

að skólar og háskólar nýti sér jarðvanginn á veturna. 

 

Ferðaþjónustuaðilarnir sáu allir einhver tækifæri fyrir ferðaþjónustu á svæðinu með 

tilkomu Kötlu jarðvangs. Tækifæri og væntingar eru þó mismiklar hjá þeim. Jóhanna 

talaði um að svæðið sé mikið umbrota svæði, mikil eldvirkni, síbreytilegt landslag og 

náttúra og það sé það sem ferðamönnum þykir merkilegt við Ísland. Jóhanna vildi meina 

að Katla jarðvangur geri kannski ekkert útslag í ferðaþjónustu á svæðinu en muni styrkja 

hana samt sem áður. Sigurður var sammála Ísólfi um það að hann vill sjá meira af 

sérhæfðari ferðum. Sigurður sagði jafnfram líkt og fleiri höfðu nefnt „ég vil sjá þetta ná 

inn á skólaferðamenn, semsagt að erlendar skólastofnanir geti komið hingað og fengið 

aðstoð við að komast að staðsetningum og fengið upplýsingar um staðina frá staðaraðilum 

og „local“ fólki“. Sigurður sagðist einnig sjá tækifæri í því að þróa jafnvel sérhæfða skóla 

þar sem menntun um svæðið færi fram og hægt væri að nýta jarðvanginn sem 

markaðstækifæri. Ólafur talaði um líkt og Jóhanna að hægt væri að gera meira út á 

náttúruna sem til staðar er, að bæta ferðaþjónustu í náttúruferðamennsku og þá á fleiri 

staði en þessa sem hafa verið vinsælir lengi. Ólafur minntist líka á menningartengda 

ferðaþjónustu sem hægt væri að stíla meira inn á, til dæmis með því að sýna uppbyggingu 
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á svæðinu og hvernig það hefur breyst með myndum á safni til dæmis eins og safnið á 

Skógum. Björgvin nefndi það eins og Sigurður að tilkoma jarðvangsins gæti nýst sem 

markaðstækifæri fyrir ferðaþjónustu á svæðinu. 

Þuríður sagði að sínar væntingar til ferðaþjónustunnar á svæðinu með tilkomu Kötlu 

jarðvangs væru væntingar um meiri gæði, skipulag, metnað og að ferðaþjónustuaðilar 

geri meiri kröfur bæði til síns og samfélagsins. Þuríður og Ranghildur nefndu báðar 

lengingu ferðamannatímabilsins eins og Ásgeir og Eygló töluðu líka um. Þuríður 

sagði: „Jarðfræðin virkar alveg jafn vel á sumri og á vetri þannig að það er kannski 

bara sú lenging eða breyting á ferðahegðun sem væntingar eru til“. Ragnhildur sagði:  

Ég vonast eftir að ferðaþjónustan verði fjölbreyttari og hægt verði að vera 

með meiri fræðslutengda ferðaþjónustu. Fá þá skólahópa og aðra hópa yfir 

vetrartímann og auka þannig viðskipti ferðaþjónustunnar. Einnig vonast ég 

eftir að heimamenn verði meiri gerendur í ferðaþjónustunni, þ.e. 

reksturinn verði í heimabyggð og þannig minnki efnahagslegur leki út af 

svæðinu. 

Ragnhildur bætti því við að sínar væntingar til ferðaþjónustunnar væru einnig að 

ferðaþjónustan myndi eflast, styrkjast og verða fjölbreyttari. 

4.3.2. Samvinna 

Allir viðmælendurnir eru sammála um að með tilkomu Kötlu jarðvangs myndi skapast 

meiri samvinna á svæðinu. Viðmælendur tjáðu sig um hvernig samvinnu kunni að 

verða háttað. 

Ísólfur sagðist vera alveg viss um að samvinna muni skapast hann sagði:  

Ég held að ferðaþjónustu aðilar séu að gera sér æ betur grein fyrir því að 

þeir eru ekki beinlínis í samkeppni, þetta er spurning um svona sérhæfni, 

þetta er spurning um að hafa eitthvað spes og þetta styður allt hvort annað. 

 

Ásgeir sagðist hafa trú á að samvinna muni skapast og það myndi setja einstakan 

fókus á verkefnið. Ásgeir sagði einnig: „Sveitarfélögin eru aðilar að þessum jarðvangi 

og eru að koma honum á til þess að styðja við bakið á ferðaþjónustunni með svona 

skipulögðum hætti“. Eygló sagði að samstarf gæti verið við Vatnajökulsþjóðgarð, 

ferðaþjónustuna og bændur. 

 

Ólafur sagði að lítil samvinna hefði verið meðal ferðaþjónustuaðila áður fyrr, en það 

hafi breyst í dag. Ólafur sagði:  

Um tíma þá var það bara svoleiðis ef að einhver bóndi fór að breyta sínu 

búi og bjóða gistingu þá var hinn sem byrjaði fyrir einhverjum árum fúll 

og svoleiðis var þetta í nokkuð mörg ár hér fyrir austan og ég þekki það 

mjög vel hérna ... það eru mjög margir aðilar komnir með, en það er alltaf 

fullt hjá öllum. Þeir föttuðu það ekki bara að það komu bara fleiri. Það var 

ekki eins og það hafi verið að taka af hinum heldur var fleira fólk á 

svæðinu og núna heyri ég ekki annað en að menn séu hættir að nöldra í 

svona löguðu, þannig að það er pláss fyrir fleiri. 
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Sigurður vill meina að samvinna gæti skapast meðal ferðaþjónustuaðila og Kötlu 

jarðvangs, hann sagði: „Við búum náttúrulega yfir svona sameiginlegum markmiðum, 

vinnum að sama efninu og það tengjast allir ferðaþjónustuaðilar frá sitthvoru 

sjónarhorninu og saman væri hægt að búa til mjög skemmtilega pakka í kringum þetta 

og samvinnu“. Jóhanna telur að samstarf sé nú fyrir en tilkoma jarðvangsins myndi 

styrkja samstarfið og auka það við landbúnaðinn. Erla vill meina að ferðaþjónustan og 

allt annað á svæðinu haldist í hendur og að ferðamenn ferðistt ekki eftir einhverjum 

hreppa eða sýslumörkum. 

 

Þuríður og Ragnhildur eru einnig sammála því að samvinna muni skapast á svæðinu 

og að hún væri mjög mikilvæg. Ragnhildur sagðist vona að það muni skapast mikið 

og gott samstarf á milli ferðaþjónustuaðila og jarðvangsins og að það muni nýtast 

ferðaþjónustuaðilum sérstaklega þegar kæmi að markaðssetningu. Þuríður sagði að um 

leið og það yrði kominn einhver heildarpakki eða svipur og ein stefna sem að allir 

stefna að, þá myndi það auðvelda alla framtíðarsamvinnu. 

4.4 Þátttaka Kötlu jarðvangs í erlendum 

samtökum jarðvanga 

4.4.1 Væntingar og tækifæri til þátttöku Kötlu jarðvangs í 
erlendum samtökum jarðvanga 

Viðmælendur voru spurðir hvaða væntingar og tækifæri þeir sæju í því að Kötlu 

jarðvangur yrði aðili að Evrópusamtökum jarðvanga (European Geoparks Network 

(EGN)) sem og í alþjóðasamtökum jarðvanga (UNESCO Global Network of 

Geoparks). Einnig voru þeir spurðir hvort þeir þekktu til annarra jarðvanga og hvernig 

þeim finnist Kötlu jarðvangur standa í samanburði við aðra jarðvanga 

Ferðaþjónustuaðilarnir sögðust allir hafa jákvæðar væntingar til þess að Kötlu 

jarðvangur yrði aðili að erlendum samtökum jarðvanga og sjá tækifæri í því að Kötlu 

jarðvangur komist inn í þessi erlendu samtök. Flestir ferðaþjónustuaðilarnir sögðu að 

ef Katla jarðvangur kæmist inn í þessi samtök yrði það mikil kynning fyrir landið og 

svæðið, þá sérstaklega markaðslega séð. Björgvin sagði: „Að komast á svoleiðis stall 

eykur kannski kynningu á svæðinu og meiri líkur á því að fólk þekki svæðið fyrir 

vikið samanber við þá staði sem komast inn á heimsminjaskrá UNESCO og er það 

rosalega mikilvægt svona markaðslega séð“.  Björgvin sagði einnig að: „Tækifærin 

eru bara fólgin í því að sinna þeim gestum sem komi til með að fjölga hérna þá 

hugsanlega að bjóða upp á einhverja frekari þjónustu“. Ólafur sagði að svæðið þurfi 

að uppfylla viss gæði sem þessi samtök setja fyrir og ef að Katla jarðvangur kemst 

þarna inn kæmi það Íslandi ennþá meir á kortið. Ólafur segist sjá tækifæri í því að fá 

að nota merki samtakanna til dæmis með því að flagga því við sitt ferðaþjónustu-

fyrirtæki. Sigurður sagði að væntingar sínar væru „ að tengja þetta inn á erlent netkerfi 

og sjá að jarðfræðifélög og atvinnumannafélög reyni að tengja þetta inn á þessa 

þekktu jarðvanga stofnanir erlendis þannig að þau sitji samhliða þar“. Sigurður sagðist 

jafnframt sjá tækifæri í því að nota merki samtakanna eins og Ólafur þannig að svæðið 

muni auðkennist af því og innganga í þessi samtök muni draga að fleiri ferðamenn á 

svæðið. Jóhanna sagði að sínar væntingar með því að Kötlu jarðvangur kæmist inn í 

þessi erlendu samtök væru þær að vonandi myndi þetta styrkja svæðið. Jóhanna sagði 
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einnig: „Tækifærin eru mörg sem liggja alveg við fæturna á okkur en það þarf bara 

einhver að koma auga á þau. En maður má heldur ekki ætla að gleypa alla sólina 

maður getur brennt sig á því“. Erla sagði að innganga Kötlu jarðvangs í erlendu 

samtökin muni skapa okkur heilmikla kynningu erlendis. 

Ásgeir segist hafa miklar væntingar til þess að jarðvangurinn komist inn í erlendu 

samtökin þar sem að mikil undirbúningsvinna sé að baki þessu. Ásgeir segist sjá 

tækifæri í því að nýta merki samtakanna líkt og Ólafur og Sigurður og einnig að 

möguleikar væru á styrkjum úr alþjóðlegum sjóðum. Ísólfur sagðist vera fullur 

væntinga, alveg ákveðinn í því að jarðvangurinn komist inn í erlendu samtökin og að 

þetta opni nýjar víddir. Eygló telur að með inngöngu í samtök sem þessi muni svæðið 

fá mikla kynningu og auglýsingu, hún sagði: „Á Íslandi er þetta lítt þekkt en 

sumstaðar erlendis þekkjast jarðvangar mjög vel“. Eygló minntist líka á merki 

samtakanna sem svæðið fær að nota ef jarðvangurinn kemst inn í samtökin eins og 

Ólafur, Sigurður og Ásgeir höfðu líka minnst á. Eygló sagði að það myndi hafa áhrif á 

ferðamenn að fá að nota þessi merki. 

Þuríður og Ragnhildur voru sammála um það að ef Kötlu jarðvangur kemst inn í 

erlendu samtökin væri það ákveðin viðurkenning fyrir svæðið og hefði væntanlega 

góð áhrif fyrir svæðið. Ragnhildur sagði: „Svæðið er eiginlega nú þegar farið að fylgja 

hálfgerðu gæðaferli sem EGN setur upp, þ.e. verið er að bæta innviði, fræðslu, öflun 

upplýsinga og fleira“. Ragnhildur bætti þessu við:  

Einnig er það gríðarlega mikilvægt upp á markaðssetninguna á svæðinu, 

með inngöngu í European Geoparks Network og þar með Global Geoparks 

Network getur svæðið nýtt lógó þeirra samtaka við markaðssetningu sína. 

Það er líka ákveðin alþjóðleg viðurkenning á því hvað svæðið er merkilegt 

jarðfræðilega séð og auðvita á aðra vegu líka, náttúran í heild, menning, 

saga, bókmenntir og fleira og fleira. 

Þuríður sagði: „Þetta verður kannski svona ákveðið stuðningsnet fyrir svæðið að 

komast inn í samtökin og tengjast öðrum svæðum sem hafa verið að vinna að svona 

hlutum“. Þuríður sagði einnig að tækifærin lægju í þessu fyrrgreinda og kannski fyrst 

og fremst að öll markaðssetning á svæðinu verði einfaldari. Ragnhildur hafði svipað 

að segja um tækifæri sem geta skapast, að þau séu aðallega í markaðssetningu og gerð 

fræðsluefnis og ferða. Ragnhildur sagði einnig: „Í erlendu samtökunum eru margir 

áhugamenn um jarðfræði og munu þeir eflaust hafa áhuga á samstarfsverkefnum og að 

ferðast hingað. Einnig er svæðið kynnt á heimasíðum þessara samtaka sem fjölmargir 

fylgjast með og þannig gæti skapast nýr markaður ferðamanna“. 

4.4.2 Aðrir jarðvangar 

Ferðaþjónustuaðilarnir svöruðu því langflestir neitandi að hafa kynnt sér aðra 

jarðvanga en Kötlu jarðvang og gátu því lítið sagt til um það hvernig Kötlu jarðvangur 

er í samanburði við aðra jarðvanga. Sigurður sagðist þó hafa kynnt sér aðra jarðvanga 

á tímabili til þess að sjá hvar Kötlu jarðvangur stæði í samanburði en Sigurður sagðist 

ekki vera vel inn í því núna. Hann sagði samt sem áður: 

Mér fannst við geta staðið samhliða þar en það þyrfti bara að þróast út í 

það að stækka. Það þyrfti að ná svæði Vatnajökulsþjóðgarðs inn í þetta 
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líka, þá værum við semsagt með þessum stærri svæðum sem eru með 

þennan stimpil sem jarðvang. 

Ólafur sagðist ekki hafa kynnt sér aðra jarðvanga nógu vel en sagðist hafa fengið samt 

einhverja kynningu á fyrirlestri fyrir tveimur árum. Ólafi finnst þetta vera hlutur sem 

stórlega vantar, að kynna aðra jarðvanga fyrir fólki á svæðinu. Erla sagðist ekki hafa 

haft tíma til þess að kynna sér þetta en hefur setið fundi hér heima þar sem á aðra 

jarðvanga hefur verið minnst. Jóhanna og Björgvin höfðu sömu svör um það að þau 

hafa ekki kynnt sér þetta og þætti gott að fá kynningu á öðrum jarðvöngum. 

Sveitarstjórarnir hafa heldur ekki kynnt sér mikið aðra jarðvanga en þó eitthvað aðeins. 

Ásgeir sagðist hafa kynnt sér aðra jarðvanga á internetinu og lesið sér til um þá en hefur 

ekki haft tækifæri á að skoða þá neitt erlendis. Ásgeir sagði að Katla jarðvangur ætti 

fullt erindi inn í þessi erlendu samtök miðað við aðra jarðvanga og bætti þessu við „ 

menn eru að selja fjöll og vötn og svo framvegis þannig að við eigum svo sem margt af 

þessu líka. En við eigum auðvitað okkar sérstöðu í þessu umhverfi hvað varðar jöklana 

og eldfjöllin“. Ísólfur og Eygló hafa lítið kynnt sér aðra jarðvanga. 

Þuríður og Ragnhildur hafa að sjálfsögðu báðar kynnt sér aðra jarðvanga vel. 

Ragnhildur sagðist hafa heimsótt tvo jarðvanga og eitt svæði sem er í svipaðri stöðu 

og Kötlu jarðvangssvæðið í umsóknarferlinu. Þuríður sagðist hafa heimsótt 

jarðvanginn Magma Geopark í Noregi þar sem þau fóru nokkur á ráðstefnu Geopark 

og fengu þá kynningu á nokkrum öðrum jarðvöngum. Þuríður og Ragnhildur hafa 

báðar kynnt sér mikið aðra jarðvanga á internetinu til dæmis á heimasíðum European 

Geoparks Network og Global Geoparks Network. Ragnhildur sagðist einnig hafa verið 

í samskiptum við starfsmenn nokkurra jarðvanga sem hafa miðlað reynslu sinni. 

Ragnhildur og Þuríður tjáðu sig einnig um hvernig Kötlu jarðvangur stendur í 

samanburði við aðra jarðvanga. Þær sögðu báðar að Kötlu jarðvangurinn væri í raun 

einstakur þar sem að hann er enn eldvirkur ólíkt öðrum jarðvöngum, að minnsta kosti í 

Evrópu. Ragnhildur sagði: „Það eru aðrir jarðvangar sem eru með gíga og annað sem 

tengist eldvirkni en það er mjög langt síðan að einhver virkni var á svæðunum“. 

Þuríður sagði jafnframt: „Við erum í rauninni með stærsta jarðvanginn sem er rúmlega 

9000 ferkílómetrar, það er bara mjög stór jarðvangur. Oft er bara miðað við eitthvað 

ákveðið svæði eins og Þórsmörk eða eitthvað slíkt“. 

4.5 Framtíð Kötlu jarðvangs 

Að lokum voru viðmælendur spurðir út í framtíð Kötlu jarðvangs, hvað þeir telja að 

verði um jarðvanginn ef að hann verður ekki samþykktur inn í erlendu samtökin. 

Flestir viðmælendurnir hafa ekki hugsað svo langt en sumir hugsuðu sig um og sögðu 

frá sínum hugmyndum. Jóhanna sagði í þessu samhengi:  

Ég held að þetta verði miklu máttlausara en ég held að þetta geti samt 

alveg orðið. Ísland sem slíkt er „faktískt“ þekkt sem jarðvangur í rauninni 

en ég hef sko engar áhyggjur af því á öðru nema að við komumst þar inn 

vegna þess að ég held að það væri bara heiður fyrir þá að fá okkur í þetta, 

það er bara fengur í okkur finnst mér sko. Þannig að þeir mega bara þakka 

fyrir ef að við viljum fara til þeirra. Annars held ég að þetta standi alveg 
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fyrir sínu sem slíkt , kannski er þetta bara meiri vinna og kostnaður, 

praktískt kannski að komast inn í eitthvað sem er fyrir og margir þekkja. 

Ólafur er frekar bjartsýnn á það að Katla jarðvangur komist inn í erlendu samtökin og sagði:  

Mér fyndist bara það að við værum á þessari braut og er bara bjartsýnn á 

það að ég er alltof bjartsýnn sko, það eru allir menn að vinna að þessu á 

svæðinu og ekki síst í forystu með sveitarfélögin það er búið að setja 

peninga í þetta og það er skítt ef að það er allt glatað. 

Björgvin sagðist einnig vera bjartsýnn á að Kötlu jarðvangur verði samþykktur í 

erlendu samtökin en ef ekki þá vonast hann til að jarðvangurinn vinni á þessum sömu 

nótum og verði hugsanlega samþykktur síðar. Sigurður tekur í sama streng og 

Björgvin og sagði: „Ég held að jarðvangurinn muni alltaf búa að þessu og þessi vinna 

getur alltaf nýst okkur þó svo að hann verði kannski ekki samþykktur núna þá er hægt 

að þróa hann, þetta er ekkert glötuð vinna“. 

Sveitarstjórarnir voru með svipaðar skoðanir og ferðaþjónustuaðilarnir. Ásgeir sagði 

að í þessu ríki svolítil óvissa og erfitt er að svara því hvað verður. Þrátt fyrir það þá 

hefur Ásgeir fulla trú á því að Kötlu jarðvangur komist inn í erlendu samtökin nú eða 

síðar en hugsanlega þarf svæðið lengri og meiri undirbúning. Ísólfur sagðist ímynda 

sér ef Kötlu jarðvangi yrði hafnað þá myndi allt ganga hægar fyrir sig og þá vanti 

megin drifkraftinn. Ísólfur sagði líka: „Ég er ekki viss um að hann lognist út af en 

þetta skiptir okkur gríðarlegu máli að þetta gangi í gegn“. Eygló hefur ekki mikið 

hugsað út í þetta en sagði að hún héldi að Kötlu jarðvangur yrði áfram en ekki með 

jafn sterka áherslu. 

Þuríður og Ragnhildur eru sammála um það að Katla jarðvangur yrði ennþá til þrátt 

fyrir að hann kæmist ekki inn í European Geoparks Network og Global Geoparks 

Network samtökin 2011. Þær útskýrðu það báðar að ef Katla jarðvangur kemst ekki 

inn núna þá fær svæðið einhverjar athugasemdir sem þarf að bæta og þá er reynt að 

komast aftur inn á næsta ári. Þuríður sagði:  

Það er semsagt sko, eins og þessi norski jarðvangur það tók hann fimm ár 

að komast inn í þetta. Hann reyndi í fimm ár að komast inn í þetta kerfi, 

þetta snýst um það að hafa skipulagið í lagi að hafa jarðminjarnar, 

merkilegar jarðminjar að hafa fræðsluna og koma því á framfæri. 

Ragnhildur sagði að ef við komumst ekki inn þá fáum við athugasemdir sem við 

þurfum að bæta „þar er þá allavega kominn stígur til að feta í áttina að verða tekin inn 

og til að bæta svæðið“. Þuríður sagði síðan: „ Þannig að við sko getum haldið áfram 

að kalla okkur Katla Geopark project en svo þegar að, ef að við fáum inngönguna þá 

tökum við þennan project hluta af þessu og verðum bara Katla Geopark“. 

4.6 Samantekt niðurstaðna 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru eftirfarandi: 

 Þekking í garð Kötlu jarðvangs er töluvert ábótavant meðal ferðaþjónustuaðila, 

sveitastjóra og íbúa svæðisins. 
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 Kynningu og fræðslu um jarðvanginn er einnig ábótavant. Ferðaþjónustuaðilar 

og sveitastjórar svæðisins vilja meiri kynningu og fræðslu. 

Ferðaþjónustuaðilar, sveitarstjórar og aðilar í undirbúningsnefnd Kötlu 

jarðvangs hafa ýmsar hugmyndir um hvernig megi auka kynningu og fræðslu 

um jarðvanginn. 

 Viðbrögð við stofnun Kötlu jarðvangs eru almennt jákvæð meðal 

ferðaþjónustuaðila, sveitastjóra og aðila í undirbúningsnefnd Kötlu jarðvangs á 

svæðinu. 

 Allir viðmælendur hafa ákveðnar væntingar í garð stofnunar Kötlu jarðvangs. 

Væntingarnar eru samt mjög misjafnar en allar eru þær jákvæðar, flestar á þá 

leið að Katla jarðvangur myndi gefa svæðinu styrk til frekari uppbyggingar og 

byggðaþróunar. 

 Viðmælendur eru á einu máli um að svæðið gæti tekið breytingum með 

tilkomu jarðvangsins. Viðmælendur nefndu meðal annars aukið samstarf, fleiri 

og hámenntaðri stöður, efling í dreifbýli, aukin framleiðsla í héraði og aukin 

ferðaþjónusta. 

 Viðmælendur sjá fyrir sér væntingar og aukin tækifæri í ferðaþjónustu með 

tilkomu jarðvangsins. Væntingar um sérhæfðari ferðaþjónustu t.d. 

jarðminjatengda, menningartengda, ráðstefnutengda og skólahópa heimsóknir. 

Einnig sjá sumir fyrir sér tækifæri með til komu jarðvangsins til að lengja 

ferðamannatímabilið. 

 Samvinnu hefur verið ábótavant á milli sveitafélaga á svæðinu og á milli 

ferðaþjónustuaðila á svæðinu en með tilkomu jarðvangsins sjá allir fyrir sér 

aukið samstarf og jafnvel samstarf við jarðvanginn. 

 Allir viðmælendur hafa jákvæðar væntingar í garð þess að Kötlu jarðvangur 

sæki um aðild að erlendum samtökum jarðvanga, bæði evrópskum og 

heimssamtökum. Viðmælendur sjá fyrir sér tækifæri sem geta skapast með 

þeirri aðild m.a. með erlendum styrkjum sem gætu fengist, með auknum 

markaðstækifærum og kynningum á svæðinu, með auknum straumi 

ferðamanna á svæðið og með leyfi samtakanna að fá að nota merki þeirra til 

markaðssetningar. 

 Þekking ferðaþjónustuaðila og sveitarstjóra á öðrum jarðvöngum er lítil sem 

engin. Aðilar í undirbúningsnefnd Kötlu jarðvangs þekkja vel til annarra 

jarðvanga. 

 Viðmælendur eru sammála því að Kötlu jarðvangur er komin til að vera sama 

hvort að hann komist núna, seinna eða ekki inn í erlend samtök jarðvanga. 
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5 Umræður og ályktanir 

Lagt var upp með það markmið að kanna mismunandi væntingar, viðbrögð og 

þekkingu meðal aðila í ferðaþjónustu og stjórnsýslu í Kötlu jarðvangi sem og aðila 

sem koma að stofnun jarðvangsins í garð stofnunar jarðvangsins, til ferðaþjónustu á 

svæðinu sem jarðvangurinn nær til og til mögulegrar aðildar jarðvangsins að Evrópu- 

og alþjóðasamtökum jarðvanga. 

Mikilvægt er að almenningur sé vel upplýstur um það sem á sér stað í hans nánasta 

umhverfi ekki síst ef búið er eða starfað innan jarðvangs. Niðurstöðurnar í þessari 

rannsókn komu mjög á óvart varðandi þekkingu fólks á jarðvanginum og þekkingu á 

undirbúningi sem tengist stofnun hans.. Azman o.fl (2010) gerðu rannsókn á því 

hversu vel heimafólk var upplýst um Langkawi Geopark sem er jarðvangur í Malasíu. 

Niðurstöður úr þeirri rannsókn sýndu að samfélagið í heild hafði lágmarks skilning á 

heildarhugmynd jarðvangsins. Líkt og í þessari rannsókn þá höfðu ferðaþjónustuaðilar 

og íbúar lágmarks vitund um heildarhugmynd Kötlu jarðvangs. Samkvæmt 

niðurstöðum Azman o.fl. (2010) var vitund og skilningur samfélagsins á 

jarðvanginum í Malasíu háður því hversu mikil þátttaka einstaklinga var í starfsemi 

jarðvangsins. Í þessari rannsókn sýna niðurstöður einnig, að því meiri sem þátttaka 

hefur verið við undirbúning og stofnun Kötlu jarðvangs því meiri er vitund og 

skilningur á tilurð jarðvangsins. Sveitarstjórarnir hafa meiri þekkingu á jarðvanginum 

en ferðaþjónustuaðilarnir, og Ragnhildur og Þuríður sem hafa unnið við undirbúning 

jarðvangsins hafa bestu þekkinguna á heildarhugmynd Kötlu jarðvangs. Í raun mætti 

kannski kalla þetta almenna skynsemi eða vitund, að það sé eðlilegt að þeir sem 

standa næst undirbúningi jarðvangsins viti mest um það. Hægt væri þá bæta þekkingu 

þeirra sem minna vita um heildarhugmynd jarðvangsins þannig að allir væru vel 

upplýstir, með aukinni fræðslu og kynningu um jarðvanginn og stuðla þannig að betri 

uppbyggingu. Azman o.fl. (2010) segja að almenningur þurfi að vera vel upplýstur um 

jarðvanginn og þarf því að stuðla að fræðslunámskeiðum fyrir almenning og 

mismunandi hagsmunaaðila. Jafnframt segir í skilgreiningu European Geoparks 

(2011) á jarðvangi að það sé mikilvægt að stuðla að fræðslu um svæðið fyrir 

heimamenn og gesti. Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom glögglega í ljós að 

ferðaþjónustuaðilar og sveitastjórar á svæðinu vilja meiri kynningu á jarðvanginum og 

hafa þeir ýmsar hugmyndir um hvernig megi bæta úr því, til dæmis með fleiri 

kynningarfundum, upplýsingaskiltum á svæðinu, kynningarbæklingum og hafa meiri 

upplýsingar og fréttir um jarðvanginn í netmiðlum. Netið er einmitt góður kostur til 

þess að kynna jarðvanginn betur vegna þess að það er ódýr leið og öruggt að það 

dreifist hratt sem sett er þangað inn. Samkvæmt Ragnhildi Sveinbjarnardóttir (2010) 

verður unnið að því að hanna samræmt útlit á fræðslu- og upplýsingaskilti fyrir 

svæðið sem sett verða upp og hefur svæðið hlotið styrki frá Ferðamálastofu til þess að 

nýta í uppsetningu skilta, undirbúning kynningarmyndbands fyrir svæðið og skoðun 

öryggismála á ferðamannastöðum. Þetta gæti nýst sem betri kynning á Kötlu jarðvangi 

og er það mjög jákvætt að Kötlu jarðvangur hljóti styrki til þessa verkefna.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sína að viðbrögð viðmælenda voru almennt mjög jákvæð 

í garð stofnunar Kötlu jarðvangs og aukinnar jarðminjaferðamennsku á svæðinu eins 
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og Sigurður sagði að hann sé mjög hlynntur þessum „geótúrisma“ og það sé það sem 

væri í hans stefnu. Forvitnilegt væri að kafa dýpra í viðbrögð, viðhorf og hegðun fólks 

gagnvart jarðvanginum með frekari rannsóknum. Hægt væri að tengja þetta við 

mælikvarða þeirra Boley o.fl. (2010) sem skoðar viðhorf og hegðun ferðamanna 

gagnvart jarðminjaferðamennsku út frá tilliti til umhverfisins, menningararfleiðar, 

fagurfræði, og velferð heimamanna. Mælikvarðinn samanstóð af átta spurningum sem 

ætlaðar eru til þess að spyrja ferðamenn um viðhorf og hegðun þeirra til 

jarðminjaferðamennsku. Niðurstöður rannsóknar Boley o.fl. (2010) sýndu að 

mælikvarðinn veitir gilt og áreiðanlegt mat til þess ákvarða hvort ferðamenn á 

svæðinu samræmast skilgreiningunni á jarðminjaferðamennsku. Því hærra sem fólk 

skorar í heildina á mælikvarðanum því meira hallast það að jarðminjaferðamennsku. 

Hægt væri að gera rannsókn meðal fólks og ferðamanna í Kötlu jarðvangi með 

þessum mælikvarða til þess að mæla viðhorf og hegðun þeirra til 

jarðminjaferðamennsku. 

Væntingar í garð stofnunar Kötlu jarðvangs eru miklar og fjölbreyttar samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Áberandi er í svörum viðmælenda að miklar væntingar eru 

til þess að Katla jarðvangur komi til með að lengja ferðamannatímabilið á svæðinu með 

ferðamennsku á jaðartímum á borð við jarðminjaferðamennsku og fræðsluferðir, 

skólahópaheimsóknir í jarðfræði og ráðstefnum á vegum jarðvangsins. Stofnun Kötlu 

jarðvangs gæti í raun leitt til þess að ferðamannatímabilið myndi lengjast og eru þetta ekki 

fráleitar væntingar sem viðmælendur komu með. Mikið hefur verið í umræðu um 

ferðamál á Íslandi um hvernig og hvort sé hægt að lengja ferðamannatímabilið hér á landi 

og verður fróðlegt að sjá hvort að Katla jarðvangur komi til með að hafa slík áhrif. Í 

skilgreiningum UNESCO (2011, b) og Lovísu Ásbjörnsdóttur (2009) á jarðvangi segir að 

jarðvangar standa fyrir fræðslu fyrir gesti og heimamenn og í tengslum við jarðvanga hafi 

þróast jarðminjatengd ferðamennska þar sem jarðvangur er kjörinn vettvangur fyrir 

vísindamenn, sérfræðinga og skólahópa til þess að koma og stunda rannsóknir. Þessar 

skilgreiningar renna einnig stoðum undir þær væntingar sem viðmælendur þessarar 

rannsóknar hafa til Kötlu jarðvangs, að Kötlu jarðvangur verði vettvangur 

rannsóknamanna og ferðamanna til þess að fræðast um og skoða svæðið en hægt væri að 

gera það allt árið jafnt að vetri til sem að sumri sem og að halda ráðstefnur. 

Væntingar eru einnig miklar meðal viðmælenda um samvinnu ferðaþjónustuaðila í 

jarðvanginum, meðal ferðaþjónustuaðila og jarðvangsins og meðal sveitarstjórna. 

Kötlu jarðvangur er stofnaður á svæði sem nær yfir þrjá hreppa sem kallar á mikið 

samstarf þar á milli og eru viðmælendur á einu máli um að það væri bara jákvætt og 

vonast eftir frekari samvinnu. Einnig kom fram í rannsókninni að ferðaþjónustuaðilar 

eru kannski að átta sig á því að samvinna væri skynsamlegri heldur en eilíf samkeppni 

eins og Ólafur og fleiri nefndu. Það hlýtur að vera mikilvægt fyrir svæði sem þetta að 

hafa góða samstöðu meðal allra hagsmunaaðila og vinna saman að þeim markmiðum 

sem vonast er til að ná. Það skein svolítið í gegn hjá viðmælendum að þeir væru 

tilbúnir til þess að vinna með öðrum og jafnvel íhuga samstarf við jarðvanginn til þess 

að efla svæðið í byggðaþróun og ferðaþjónustu. 

Viðmælendur töluðu einnig um væntingar með eldvirkni svæðisins, að þau eldgos sem 

höfðu verið að undanförnu gætu verið styrking fyrir jarðvanginn. Kötlu jarðvangur er 

semsé mjög eldvirkt svæði ólíkt mörgum öðrum jarðvöngum í heiminum og væri hægt 

að nýta það sem aðdráttarafl ferðamanna. Samkvæmt þeim Erfurt-Cooper & Cooper 

(2010) hefur ferðamennska að eldvirkum svæðum færst í aukana og sumum 
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ferðamönnum finnst spennandi að sjá eldgos og skoða eldvirk svæði og vinsælt er að 

fara í námsferðalög og vettvangs- og jarðvísindaferðir að slíkum stöðum. Þá benda 

Dominey-Howes og Minos-Minopoulos (2004) á að ferðamenn flykkjast einnig að 

eldfjöllum og eldvirkum svæðum vegna þess hversu mikil náttúrufegurð er á þessum 

svæðum. Þetta á einkar vel um Kötlu jarðvangssvæðið og væri hægt að gera margt úr 

ferðamennsku sem þessari.  

Mikilvægt væri að nýta tilkomu Kötlu jarðvangs sem best og þróa ýmsa sérhæfða 

ferðamennsku í tengslum við svæðið. Svæðið bíður upp á óteljandi möguleika fyrir 

ferðamennsku þá sérstaklega náttúruferðamennsku, jarðminjaferðamennsku og 

menningartengda ferðamennsku. Viðmælendur í rannsókninni sjá væntingar og 

tækifæri fyrir sérhæfðari ferðamennsku með stofnun Kötlu jarðvangs. Ísólfur og 

Sigurður töluðu báðir um væntingar og tækifæri í sambandi við sérhæfðari 

ferðamennsku að slíka ferðaþjónustu væri hægt að byggja upp með 

jarðminjaferðamennsku á svæðinu. Það er mjög jákvætt að ferðaþjónustuaðilar og 

sveitastjórar séu farnir að hugsa út í það að byggja upp frekari ferðaþjónustu á 

svæðinu vegna þess að mikilvægt er að gott framboð á ferðaþjónustu sem tengist 

jarðvanginum sé til staðar þegar að jarðvangurinn kemst almennilega í gagnið. Hægt 

væri að byggja frekari ferðaþjónustu úr því sem fyrir er í boði og kannski breyta 

einhverju og bæta við úrvalið með því m.a. að bjóða upp á sérhæfðari ferðir. Perez og 

Sampol (2000) og Sirakaya o.fl. (2001) töluðu um að ferðamennska hefði verið að 

breytast síðustu 30 ár og hefur hún þróast úr því að vera fjöldaferðamennska yfir í það 

að vera meira aðgreind, sérhæfðari og smærri ferðamennska. Stokes o.fl. (2003) segja 

jafnframt að jarðminjaferðamennska sé dæmi um ferðamennsku sem er meira 

aðgreind og smærri í sniðum en fjöldaferðamennska.  

Hluti viðmælendanna sáu einnig væntingar og tækifæri með menningartengdri 

ferðaþjónustu og ferðamennsku í stórbrotnu náttúrunni sem til staðar er á svæðinu. 

Viðmælendur töluðu um að hægt væri að nýta meðal annars sögusetrið á Hvolsvelli, 

Kötlusetur á Vík í Mýrdal og söfnin á Skógum til þess að byggja upp frekari 

menningartengda ferðaþjónustu á svæðinu. Þetta styður við fullyrðingu Ragnhildar 

(munnleg heimild, 26. febrúar 2011) um það að sú starfsemi sem fer fram innan Kötlu 

jarðvangsins verður byggð á þeirri sem fyrir er. Til dæmis má nýta ýmis setur og 

miðstöðvar til kynningar svo sem sögusetur/hamfarasetur, Kötlusetur og 

Kirkjubæjarstofu. Það er mjög skynsamlegt að nýta það sem fyrir er til uppbyggingar 

Kötlu jarðvangs svo að kostnaður þurfi ekki að vera himinhár. Einnig er það líka 

mikilvægt til þess að það sem fyrir er á svæðinu falli ekki allt í skuggann á einhverri 

nýrri ferðaþjónustu sem kæmi til vegna stofnunar jarðvangsins.  

Í niðurstöðunum kom fram að miklar væntingar hafa skapast fyrir því að Kötlu 

jarðvangur verði hluti af erlendum samtökum jarðvanga, European Geoparks Network 

og Global Geoparks Network. Ef Katla jarðvangur kemst inn í þessi samtök munu 

skapast mikil tækifæri fyrir svæðið fyrir uppbyggingu ferðamála. Gaman verður að sjá 

hvernig muni tiltakast. Viðmælendur rannsóknarinnar eru sammála um það að ef 

jarðvangurinn kæmist inn í erlendu samtökin þá yrði það mikil viðurkenning fyrir 

svæðið og það myndi styrkja svæðið. Hluti viðmælenda talaði um að með inngöngu í 

samtökin fengi svæðið að nota merki samtakana við markaðssetningu og myndi það 

styrkja meðal annars ferðaþjónustufyrirtækin, byggðirnar og framleiðslu. Fyrirtæki 

gætu semsagt fengið að nota merkin til markaðssetningar fyrir sína framleiðslu og 

þjónustu til dæmis á vörur eða fána sem flaggaðir væru við fyrirtækin í jarðvanginum 
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eins og einn viðmælenda kom með hugmynd um. Það sama segir í fullyrðingu 

Ragnhildar Sveinbjarnardóttur (2010) að með inngöngunni í samtökin fær 

jarðvangurinn jafnframt leyfi til þess að nota merki samtakanna í alla sína 

markaðssetningu. Í niðurstöðunum mátti greina að væntingar eru hjá þeim sem reka 

býli og að mikill áhugi sé fyrir því að selja afurðir beint frá sínu býli, þetta töluðu 

Ólafur og Jóhanna sérstaklega um. Samkvæmt Ragnhildi (munnleg heimild, 26. 

febrúar 2011) er megináhersla Kötlu jarðvangs ekki eingöngu jarðfræði heldur einnig 

menning og hefðir og lögð verður áhersla á matvæli og handverk úr héraði. Þetta gæti 

orðið ákveðin lyftistöng fyrir samfélagið á svæðinu þar sem innkoma gæti aukist við 

þetta. Það að fá að nota merki samtakanna í markaðssetningu væri kjörið til þess að 

setja á umbúðir fyrir afurðirnar sem framleiddar eru í jarðvanginum. Rannsóknir hafa 

verið gerðar sem sýna það að ferðamenn laðast að svæðum sem eru viðurkennd af 

UNESCO eða öðrum gæðastöðlum. Talið er að ferðamenn sæki frekar í ferðaþjónustu 

innan jarðvangsins vegna sérstöðu hennar og gæða. Þá er líka mikilvægt fyrir þau 

fyrirtæki sem eru innan Kötlu jarðvangs að sýna fram á sérstöðu sína og gæði.  

Samkvæmt King og Prideaux (2010) eru til ferðamenn og ferðamennska sem gengur út 

á það að ferðast á áfangastaði sem eru alþjóðlega viðurkenndir, viðurkenndir af 

samtökum, verndaðir eða sem hafa einhverskonar vottanir. Chape o.fl. (2003) segja 

jafnframt það að ef svæði sé viðurkennt og verndað með einhverskonar vörumerki 

(e.brand) skilgreinir það svæðið sem sérstakt svæði frá öðrum og að vörumerki aðstoði 

einnig markaðinn í að þróa aðferðir til að laða gesti að vernduðum svæðum. Morgan 

(2006) segir að vörumerki geti líka aukið eftirvæntingu ferðamanna og vilja þeirra til 

þess að borga fyrir þjónustu á svæðinu. Samkvæmt þessu þá ætti Kötlu jarðvangur að 

geta orðið vinsæll meðal ferðamanna sem hafa það markmið að ferðast á slík 

viðurkennd svæði. Það gefur Kötlu jarðvangi vissulega mikinn gæðastimpil að komast 

inn í European Geoparks Network og Global Network of National Geoparks sérstaklega 

þar sem að samtökin vinna með UNESCO (UNESCO, 2011 c). Reinius og Fredman 

(2007) segja einnig að svæði sem tilheyra viðurkenndum samtökum, þjóðgarðar eða 

svæði á heimsminjaskrá UNESCO séu betur sótt en önnur. Þeir segja líka að slík svæði 

hafa orðið að ferðaþjónustu-vöru sem seld er sem aðdráttarafl svo að ferðaþjónustan geti 

á auðveldari hátt nýtt sér þau til hagnaðar. Svæði sem eru á Heimsminjaskrá UNESCO 

sýna ferðamönnum það að þau geyma mikilvægar upplýsingar og gefa ferðamönnum 

ákveðnar væntingar til svæðisins. Það að svæðið sé á heimsminjaskrá UNESCO sannar 

að það sé afar sérstakt (Reinius & Fredman, 2007).  

Þau merki sem Kötlu jarðvangur fær að nota frá erlendu samtökunum má einnig segja 

að séu umhverfismerki (e. ecolabel) sem er hugtak sem notað hefur verið um allskyns 

vottanir sem svæði hafa fengið. Umhverfismerki eru algeng í ferðamennsku en þau 

eru ekki samræmd. Þau eru stofnuð af einstökum fyrirtækjum, iðnaðarsamtökum, 

frjálsum félagssamtökum og ríkisstofnunum. Innanlands og á alþjóðavettvangi er 

helsta hlutverk umhverfismerkja í ferðþjónustunni sem markaðsverkfæri að vera hluti 

af vali neytenda þegar kemur að því að velja sér áfangastað (Buckley, 2001). Það að 

vera í erlendum samtökum jarðvanga er ákveðið umhverfismerki fyrir Kötlu 

jarðvanginn og er talið að vitund um slíkt eigi eftir að aukast með tímanum. Þetta á 

líklega eftir að hafa mjög góð áhrif á svæðið sem Kötlu jarðvangur nær til og jafnvel 

góð áhrif á allt Ísland. Það að svæðið fái inngöngu í þessi erlendu samtök jarðvanga á 

líklega eftir að koma Íslandi töluvert betur á kortið og ekki síst erlendis og vonandi á 

það eftir að auka ferðamannastraum til landsins. 
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Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru viðmælendur ekki mjög fróðir um 

starfsemi annarra jarðvanga í heiminum og hafa lítið sem ekkert kynnt sér það fyrir 

utan þær Ragnhildi og Þuríði sem starfa í stjórn Kötlu jarðvangs. Þetta sýnir það 

jafnframt og sannar enn frekar að þekkingu er ábótavant um starfsemi jarðvanga bæði 

Kötlu jarðvangs og annarra jarðvanga. Þær Ragnhildur og Þuríður hafa kynnt sér 

starfsemi annarra jarðvanga vel og sögðu rannsakanda það að Kötlu jarðvangur væri 

mjög sérstakur í samanburði við aðra jarðvanga. Þær sögðu að Kötlu jarðvangur væri 

einstakur fyrir það að hann væri enn eldvirkur ólíkt öðrum jarðvöngum, að minnsta 

kosti í Evrópu. Það kemur vel fram í jarðfræði úttekt Lovísu Ásbjörnsdóttur (2009) 

um Kötlu jarðvangssvæðið hversu mikil eldvirkni er á þessu svæði enn og hvaða áhrif 

það hefur á landmótun svæðisins. Það væri ekki alvitlaust fyrir ferðaþjónustuaðila, 

sveitastjórnir og almenna íbúa að kynna sér starfsemi annarra jarðvanga til þess að 

móta sér markmið til þess að vinna að fyrir uppbyggingu svæðisins með tilkomu 

Kötlu jarðvangs. 

Ljóst er að viðmælendur þessarar rannsóknar hafa mikla trú á stofnun Kötlu jarðvangs 

vegna þess að niðurstöðurnar sýndu það að allir eru sammála um það að Kötlu 

jarðvangur væri komin til að vera þó hann kæmist ekki strax inn í erlend samtök 

jarðvanga. Þær Ragnhildur og Þuríður útskýrðu báðar betur umsóknarferlið að því 

væri þannig háttað að ef jarðvangurinn kæmist ekki inn núna, þá fengi svæðið 

einhverjar athugasemdir sem þyrfti að bæta og þá myndi Kötlu jarðvangur reyna að 

komast aftur inn á næsta ári. Sumir viðmælendur rannsóknarinnar ræddu einnig um 

þessa hlið á málinu að kannski þyrfti Kötlu jarðvangur meiri undirbúning til þess að 

komast inn í erlendu samtökin European Geoparks Network og Global Network of 

National Geoparks. Miklar vangaveltur hafa verið um það hvort að svæðið hafi það 

sem til þarf fyrir inngöngu í erlend samtök jarðvanga. Svæðið uppfyllir í raun alla þá 

þætti sem til þarf og er kjörið til þess að stofna þar jarðvang. Þetta gæti verið spurning 

um einhver smáatriði sem gætu komið í ljós. Samkvæmt þessari rannsókn væru það þá 

kannski mál sem snerta undirbúning hagsmunaaðila á svæðinu. Að undirbúa þyrfti 

ferðaþjónustuaðila, sveitarstjórnir og íbúa á svæðinu sem Kötlu jarðvangur nær til 

betur undir það hvað felst í stofnun jarðvangsins og hvað hann getur hjálpað til við 

uppbyggingu ferðaþjónustu og byggðaþróunar á svæðinu. Ef að jarðvangurinn kemst 

inn í erlendu samtökin haustið 2011 væri það mjög gott og mikill styrkur fyrir 

áframhaldandi uppbyggingu á svæðinu.  

Það má því álykta miðað við þær niðurstöður sem fengust úr rannsókninni að 

væntingar og tækifæri eru mikil í garð stofnunar Kötlu jarðvangs. Til þess að þessar 

væntingar og þau tækifæri sem viðmælendur sjá með stofnun jarðvangsins munu 

rætast þarf að bæta þekkingu fólks á jarðvanginum. Viðbrögð við stofnun Kötlu 

jarðvangs leyndu sér ekki og voru almennt mjög jákvæð og má því álykta að til staðar 

sé góður grunnur fyrir frekari uppbyggingu í ferðamálum og byggðaþróun á því svæði 

sem Katla jarðvangur nær til.  

Við rannsókn sem þessa vakna upp spurningar um mál sem áhugavert væri að gera 

fleiri rannsóknir á. Til dæmis væri mjög áhugavert að gera langtímarannsóknir á Kötlu 

jarðvangi og skoða hvaða áhrif jarðvangurinn á eftir að hafa á ferðaþjónustu, 

byggðaþróun, lengingu ferðamannatímabilsins og aukningu ferðamanna um svæðið á 

komandi árum. 
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Viðaukar 

Viðauki 1: Viðtalsrammi fyrir þá sem koma að 

stofnun Kötlu jarðvangs og stjórnsýslufólk 

Almennar spurningar:  

Við hvað starfar þú? 

Hvernig kemur þú að stofnun Kötlu Jarðvangs? 

- Hversu vel þekkir þú til Kötlu jarðvangs? 

 

Viðbrögð og væntingar í garð stofnunar Kötlu Jarðvangs: 

- Hver voru þín viðbrögð við stofnun Kötlu Jarðvangs og hvert er viðhorf þitt til 

verkefnisins? 

- Hvaða væntingar hefur þú í garð stofnunar Kötlu Jarðvangs? 

- Hafa væntingar þínar til svæðisins breyst með tilkomu jarðvangsins? 

- Telur þú að tilkoma jarðvangsins komi til með að breyta einhverju fyrir svæðið sem 

hann nær til? Ef svo, hverju? 

- Hvaða áhrif telur þú að Katla Jarðvangur hafi á byggðaþróun svæðisins? 

- Á heildina litið ertu jákvæð/ur eða neikvæð/ur í garð jarðvangsins? 

 

Þekking í garð Kötlu jarðvangs 

- Hversu vel telur þú að íbúar og ferðaþjónustuaðilar svæðisins þekki til jarðvangsins? 

- Hversu vel hefur þetta verið kynnt? 

- Hvernig má auka kynningu og fræðslu um jarðvanginn? 

- Hvernig hafa viðbrögð íbúa og ferðaþjónustuaðila svæðisins verið í garð stofnunar 

Kötlu Jarðvangs? 

- Hvernig er hægt að stuðla að fræðslu og kynningu um jarðvanginn fyrir íbúa, 

ferðaþjónustuaðila og ferðamenn? 

 

Ferðaþjónustan í Kötlu Jarðvangi 

- Hvaða væntingar hefur þú til ferðaþjónustunnar í Kötlu Jarðvangi með tilkomu 

jarðvangsins? 

- Telur þú að ferðaþjónusta svæðisins eigi eftir að breytast með tilkomu jarðvangsins? 

Ef svo er hvernig? 

- Hvaða tækifæri sérðu fyrir ferðaþjónustu á svæðinu með stofnun jarðvangsins? 

- Hvaða tækifæri sérðu í því að skapa aukna ferðaþjónustu tengda jarðfræði? 

-Telur þú að það muni skapast samvinna meðal ferðaþjónustuaðila og Kötlu 

Jarðvangs? 

 

Kötlu jarðvangur í erlendum samtökum 

-Hvaða væntingar hefur þú til Kötlu jarðvangs með því að hann verði hluti af 

erlendum samtökum jarðvanga? 

- Munu opnast ný tækifæri fyrir ferðaþjónustuna með inngöngu í erlendu samtökin, ef 

svo er hvernig er hægt að nýta þau? 
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-Þekkir þú til annarra jarðvanga? Hefurðu kynnt þér starfsemi annarra jarðvanga í 

heiminum? Ef svo er hvernig? 

- Hvernig er Kötlu Jarðvangur í samanburði við aðra jarðvanga? 

 

Framtíð Kötlu Jarðvangs 

-Hvað verður um Kötlu Jarðvang ef að hann verður ekki samþykktur inn í erlendu 

samtökin? 

-Mun starfsemi jarðvangsins halda áfram? hvernig? 
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Viðauki 2: Viðtalsrammi fyrir 
ferðaþjónustuaðila í Kötlu jarðvangi 

Almennar spurningar:  

-aldur? kyn? 

-Við hvað starfar þú? 

- Hversu vel þekkir þú til Kötlu jarðvangs? 

-Hvað veistu um undirbúning og tilurð Kötlu jarðvangs, hefur þú fylgst með því? 

-Hvað veistu um markmið og stefnu jarðvangsins, hefur þú kynnt þér það? 
 

Viðbrögð og væntingar í garð stofnunar Kötlu Jarðvangs: 

- Hver voru þín viðbrögð við stofnun Kötlu Jarðvangs? 

- Hvaða væntingar hefur þú í garð stofnunar Kötlu Jarðvangs? 

- Hafa væntingar þínar til svæðisins breyst með tilkomu jarðvangsins? 

- Telur þú að tilkoma jarðvangsins komi til með að breyta einhverju fyrir svæðið sem 

hann nær til? Ef svo, hverju? 

- Hvaða áhrif telur þú að Katla Jarðvangur hafi á byggðaþróun svæðisins? 

- Á heildina litið ertu jákvæð/ur eða neikvæð/ur í garð jarðvangsins? 
 

Þekking í garð Kötlu jarðvangs 

- Hversu vel telur þú að aðrir ferðaþjónustuaðilar og ferðamenn þekki til jarðvangsins? 

- Hvernig hafa viðbrögð ferðaþjónustuaðila og ferðamanna svæðisins verið í garð 

stofnunar Kötlu Jarðvangs? 

- Hvernig telur þú að sé best að stuðla að fræðslu og kynningu um jarðvanginn fyrir 

ferðaþjónustuaðila og ferðamenn? 
 

Ferðaþjónustan í Kötlu Jarðvangi 

- Hvaða væntingar hefur þú til ferðaþjónustunnar í Kötlu Jarðvangi með tilkomu 

jarðvangsins? 

- Telur þú að ferðaþjónusta svæðisins eigi eftir að breytast með tilkomu jarðvangsins? 

Ef svo er hvernig? 

- Hvaða tækifæri sérðu fyrir ferðaþjónustu á svæðinu með stofnun jarðvangsins? 

-Telur þú að það muni skapast samvinna meðal ferðaþjónustuaðila og Kötlu 

Jarðvangs? 
 

Kötlu jarðvangur í erlendum samtökum 

-Hvaða væntingar hefur þú til Kötlu jarðvangs með því að hann verði hluti af 

erlendum samtökum jarðvanga? 

- Hvaða tækifæri sérð þú fyrir þér með inngöngu Kötlu jarðvangs í erlend samtök 

jarðvanga og hvernig telur þú að sé hægt að nýta þau? 

-Þekkir þú til annarra jarðvanga? Ef svo er hvernig? 

Framtíð Kötlu Jarðvangs 

-Hvað telur þú að verði um Kötlu Jarðvang ef að hann verður ekki samþykktur inn í 

erlendu samtökin? 

-Mun starfsemi jarðvangsins halda áfram? hvernig? 
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