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 Ágrip 

Hvernig er öryggi ferðamanna í óbyggðum Íslands háttað? Rúmlega 63% landsins má 

skilgreina sem óbyggðir. Ferðaþjónustan hérlendis byggir að miklu leyti á ímynd náttúrunnar. 

Í núgildandi lögum um skipan ferðamála er lítið sem ekkert komið inn á öryggi ferðamanna. 

Það lítur þó út fyrir að stjórnvöld séu loks að láta sér öryggi ferðamanna varða. Það má sjá í 

frumvarpi sem er til breytinga á lögum um skipan ferðamála. Meginmarkmið frumvarpsins er 

að auka fagmennsku og öryggi í ferðaþjónustu. Einnig hefur hið opinbera sett á laggirnar 

gæða- og umhverfiskerfið Vakann. Ferðaþjónustufyrirtækjum gefst þá kostur á að skapa sér 

samkeppnisforskot og sérstöðu meðal samkeppnisaðila en gæðavottun gæti haft áhrif á val 

ferðamanna á ferðaþjónustufyrirtæki. Það skiptir miklu máli að einkaaðilar sem starfa í 

ferðaþjónustu hugi að öryggi ferðamanna. Það vekur athygli hvað þriðji geirinn spilar stóran 

þátt í öryggi í óbyggðum, með þriðja geiranum er átt við félagasamtök sem starfa utan hins 

opinbera og eru hvorki hagnaðardreifandi, né hagnaðarsæknar. Við gagnaöflun var notast við 

eigindlega rannsóknaraðferðir, fimm opin viðtöl og tvær vettvangsferðir gerðar. Einblínt var á 

sjónarmið viðmælenda hvað öryggi ferðamanna varðar.  

 

Lykilorð: Öryggi ferðamanna, björgun, eftirlit, óbyggðir, hálendi 

 



 

Abstract 

How is safety of tourists in Iceland's wilderness? Over 63% of Iceland's area is defined as 

wilderness.Tourism in Iceland is largely based on the image of the nature. In current law, 

tourists safety is hardly addressed. It is though looking more likely that the government is 

finally concerned with tourists safety. This can be seen in a bill put forward to change the 

current law on the tourist industry. The main purpose of the bill is to increase professionalism 

and safety in the tourist industry. The public sector has established a system for quality and 

environment, called Vakinn. Service providers in tourism are given a chance to get 

competitive advantage and uniqueness compared to their rivals but quality certification could 

be a decisive factor for the tourist when selecting the service provider.  It is very important 

that the private sector in the tourism industry concerns itself with tourists safety. It is 

interesting to see how big part is played by the third sector (the voluntary sector) in safety in 

the wilderness. During research, qualitative methods was used, five structured interviews and 

two field trips were performed. The main focus was on the interviewees‘ perspective of tourist 

safety.  

 

Key words: security, tourists safety, control, wilderness tourism, highlands 
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1 Inngangur 

Kveikjan að viðfangsefninu er fréttaflutningur síðastliðinna sumra þar sem björgunarsveitir 

hafa verið kallaðar reglulega út til að leita að ferðamönnum uppi á hálendi Íslands.  

Með aukningu ferðamanna hingað til lands (Ferðamálastofa, 2012a) sem og mörgum 

ferðalögum heimamanna (Ferðamálastofa, 2012b) er mikilvægt að leikreglur hvernig 

umgangast eigi óbyggðir landsins séu til og séu sýnilegar. Tilgangur rannsóknarinnar er að 

komast að því hvaða reglur séu til og hvernig þeim sé komið til ferðamanna. 

Árið 2010 var heildarfjöldi erlendra ferðamanna tæplega 489.000 og í fyrra, 2011, var  

heildarfjöldi erlendra ferðamanna tæplega 566.000 sem er 15,8% aukning milli ára 

(Ferðamálastofa, 2012a). Erna Hauksdóttir (2012) framkvæmdastjóri Samtaka 

ferðaþjónustunnar segir stefna í met ár ef fram heldur sem horfir því á fyrstu mánuðum ársins 

hefur erlendum ferðamönnum fjölgað. Níu af hverjum tíu Íslendingum ferðuðust innanlands í 

fyrra, árið 2011, og hyggst sami fjöldi ætla að ferðast innanlands árið 2012.    

Meirihluti erlendra ferðamanna sem týna lífi hér á landi er í umferðinni eða 63% (FÍB, 

2011). Færst hefur í aukana að ferðamenn skipuleggi sínar ferðir sjálfir (Ferðamálastofa, 

2011a) eða um 79% að vetri til og 78% að sumri kemur hingað á eigin vegum. Bílaleigubílar 

eru vinsælustu faratækin á sumrin (Ferðamálastofa, 2011b) og er því brýnt að bílaleigur fylgi 

eftir reglum um upplýsingagjöf hvað varðar umferðaröryggi eins og lög kveða á um vegna 

þess að akstursskilyrði og reglur geta verið ólík í heimalandi leigutaka (Umferðarstofa,  á.á.). 

Stjórnun á öryggi ferðamannsins er mikilvægt. Það er hagur samfélagsins að 

stjórnvöld og ferðaþjónustufyrirtæki standi saman, því öryggisleysi á áfangastöðum getur haft 

neikvætt umtal og þar af leiðandi haft áhrif á komu ferðamanna hingað til lands (Sustainable 

tourism online, 2010). Hvaða lög og reglur eru til hér á landi sem varða öryggi ferðamannsins 

í óbyggðum? Eru úrbætur nauðsynlegar til að hægt sé að sporna við slysum? 

Samkvæmt könnun Ferðamálastofu hafði náttúra Íslands mest áhrif á ákvörðun 

ferðamanna á Íslandsferð. Helsta aðdráttarafl ferðamanna sem koma til Íslands er margbrotin 

náttúra landsins (Ferðamálastofa, 2004). Meirihluti landsvæðis Íslands eru óbyggðir og þegar 

fólk týnist í óbyggðum eru björgunarsveitir kallaðar út og umfangsmikil leit hefst. Hvernig 

eru boðleiðir þegar útkall verður? Hvaða reglum og stöðlum vinna þeir eftir? 

Í ritgerðinni er leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig er öryggi 

ferðamanna háttað í óbyggðum Íslands? Í rannsókn á hugmyndum og reynslu sérfræðinga í 

björgunaraðgerðum og aðstandendum ferðaþjónustunnar verður farið í saumana á hinum 



2 

 

ýmsu annmörkum. Í rannsókninni er stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir og voru viðtöl 

tekin við fimm aðila sem hver með sýnum hætti kemur að öryggi ferðamanna í óbyggðum.  

Í byrjun ritgerðar verður farið yfir skilgreiningu á óbyggðum Íslands. Yfir hvaða 

sérstöðu búa óbyggðirnar og hvert er helsta aðdráttaraflið? Getur öryggi á áfangastaðnum 

skemmt upplifun ferðamanna? 

Nauðsynlegt er að skoða bæði aðkomu hins opinbera og einkaaðila og hvaða hlutverki 

þeir gegna.  

Aðkoma félagasamtaka vegur þungt í öryggi í óbyggðum og má segja að 

björgunarsveitir landsins spili þar lykilhlutverk.  
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2 Óbyggðir Íslands, sérstaða og 
aðdráttarafl 

Ísland er eyríki í Norður-Atlantshafi og er 103.000 km² að stærð (Hagstofan, 2012). Á síðu 

Landmælinga Íslands (2012) segir að auðnir landsins séu 64.538 km² sem gerir rúmlega 63% 

landssvæðis Íslands. Með auðnum er átt við öræfi eða óbyggð (Íslensk orðabók, 2007). 

Skilgreining á óbyggð í Íslenskri orðabók (2007) er „óbyggt land, (einkum) hálendi, öræfi“.  

Ferðaþjónusta á Íslandi byggir að verulegu leyti á ímynd öræfanna sem hefur skapað 

greininni sérstöðu og rekstrargrundvöll. Náttúran hefur verið notuð í kynningu og sölu á 

íslenskri ferðaþjónustu. Þessi sérstaða gerir Ísland að spennandi valkosti fyrir hvers kyns 

ferðamenn, til dæmis göngumenn, hestamenn, eða fólk á jeppa, fjórhjólum eða öðrum 

vélknúnum ökutækjum (Anna Dóra Sæþórsdóttir, Rannveig Ólafsdóttir og Rögnvaldur 

Ólafsson, 2009). Ferðamennska sem byggir á náttúrlegu umhverfi þarfnast lands með 

landslagi, plöntum og dýralífi sem tilheyrir staðnum. Skipuleggjendur svæðisins þurfa 

fjármagn til að viðhalda og vernda land og lífríki (Buckley, Pickering & Weaver, 2003). 

Ferðamennska á hálendi Íslands er fjölbreytt og eru því hagsmunaaðilar margir. Um land allt 

byggir ferðaþjónustan að einhverju eða verulegu leyti á ferðamennsku á hálendinu. Árekstur 

getur orðið á milli mismunandi hópa sem ferðast um hálendið. Þess vegna er gott skipulag og 

skýr stefnumótun mikilvæg fyrir svæðið. Í skipulagningu er nauðsynlegt að taka tillit til sem 

flestra hagsmunaaðila (Anna Dóra Sæþórsdóttir, Rannveig Ólafsdóttir  & Rögnvaldur 

Ólafsson, 2009).  

Mikilvægt er að greina fyrir hvaða ferðamenn svæðið á að höfða til. Með því er hægt 

að spara tíma og fjármuni, því með greiningunni er hægt að gera markaðsetningu skilvirkari 

og einblína á réttan markhóp. Ferðamenn hafa ólíkar óskir og kröfur á 

náttúruskoðunarstöðum. Markaðssetning á áfangastöðum ætti alltaf að vera í jafnvægi við 

stefnumótun allra hagsmunaaðila og sjálfbærni svæðisins (Buhalis, 2000). Stjórnendum 

ferðamannastaða er ráðlagt að huga að sérstöðu síns svæðis og miða við ákveðna tegund 

ferðamennsku en ekki reyna að gera öllum til hæfis (Wallsten, 1985). 
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Á mynd 2.1 má sjá græna línu sem sýnir svæðaskipulag á miðhálendi Íslands.  

Skipulagsstofnun á að gæta þess að aðalskipulag sveitarfélaga sé í samræmi við 

svæðisskipulag miðhálendis Íslands (Skipulagslög nr. 123/20120).  

 

 

 

 

Það sem einkennir landslag á hálendinu eru sandar og melir og þar þrífst gróður 

sérhæfðra og afar harðgerðra jurta. Segja má að gróðurfarið hafi heimskautsblæ. Loftslag, 

skjól, skjólleysi, jarðvegur eða blásið land setur gróðrinum takmörk. Dýraríki á hálendinu er 

til dæmis fjölskrúðugt fuglalíf, hryggleysingjar, hreindýr, tófa, sem oft er kölluð höfðingi 

villtra landspendýra á Íslandi og fiskar sem eru algengir í stöðuvötnum hálendisins og er 

bleikjan algengasti vatnafiskurinn. Hálendið er auðlind og fólk lítur mismunandi augum á 

hvernig eigi að umgangast það og nýta. Á síðustu öldum var miðhálendið flestum 

Íslendingum lítt eða óþekkt landsvæði. Langt fram eftir var heimur öræfanna að mestu leyti 

lokaður en er líða tók á 20. öldina varð hálendið loks aðgengilegt fyrir ferðamennsku. Á síðari 

hluta 20. aldarinnar opnaðist miðhálendið til muna og ferðamönnum fjölgaði svo 

tugþúsundum skipti (Guðmundur Páll Ólafsson, 2000). Aukin jeppaeign Íslendinga hefur svo 

stuðlað að aukinni umferð um hálendi Íslands (Rögnvaldur Guðmundsson, 2003).   

Mynd 1: Svæðaskipulag á miðhálendi Íslands 

Heimild: Forsætisráðuneytið (2010) 
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Hálendi Íslands eru einn af fáum stöðum sem eftir eru í Evrópu þar sem ferðamenn 

geta upplifað óspillt víðerni. Rannveig Ólafsdóttir  (2008) gerði rannsókn á hve mikill hluti af 

landinu væri í raun ósnortið víðerni með svo kallaðari LUK aðferð. Unnið var með þrjár 

breytur. Fjarlægð frá aðgengi, fastri byggð og ásýnd eða sýndarleika tæknilegra ummerkja í 

náttúrunni. Fyrstu niðurstöður voru að ósnortin víðerni þekja 43 þúsund km², eða 42% 

landsins og þar af eru jöklar 26%. Í ósnortnum víðernum felast auðlindir sem ekki er hægt að 

endurheimta ef einu sinni hafa glatast. Mat var gert með útsýnisgreiningu á víðernum Íslands 

og í niðurstöðum segir að 33% landsins sé laus við sjónræna áhrif mannvirkja (Rannveig 

Ólafsdóttir & Micael Runnström, 2011).  

Áætlun fyrir ferðamennsku á miðhálendinu er tímabær og hefur Anna Dóra 

Sæþórsdóttir í meira en áratug rannsakað viðhorf ferðamanna á nokkrum svæðum á hálendi 

Íslands. Hún hefur meðal annars notað til þess útivistarrófið og viðhorfskvarðann til að kanna 

þolmörk ferðamennsku (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2006). Með hugtakinu þolmörk er átt við 

grundvallaratriði til verndunar umhverfis og þróunar í sjálfbærni. Þolmörk er mesti fjöldi 

fólks sem getur notað svæði án þess að neikvæðra áhrifa fari að gæta á auðlindunum, 

upplifunum gesta eða óhagstæðra áhrifa sé beitt á efnahaginn, samfélagið eða menningu 

svæðisins (Holden, 2008). 

Snemma árs 2010 hafði Ólöf Ýr Atladóttir ferðamálastjóri samband við Önnu Dóru og 

hafið var fyrsta skref áætlunar á ferðamennsku á miðhálendi Íslands. Markmiðið var sjálfbær 

nýting á auðlindunum sem miðhálendi Íslands býður uppá (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2010).  

Eldgos eru náttúrufyrirbæri og er Ísland að mestu byggt upp við eldgos og því 

einkennir gosberg af ýmsu tagi jarðlög landsins. Eldvirkni á Íslandi er bundin við gosbelti, 

rekbelti og jaðarbelti og er eldvirkni skipt eftir gerð og eðli eldvirkninnar (Árni Daníel 

Júlíusson, Jón Ólafur Ísberg & Helgi Skúli Kjartansson, 1991). Nýlega voru eldgos á Íslandi, í 

Fimmvörðuháls í mars til apríl 2010, Eyjafjallajökli í apríl til ágúst 2010, og í Grímsvötnum í 

maí 2011 (Veðurstofa Íslands, á.á.) sem urðu til þess að Ísland fékk mikla umfjöllun erlendra 

fjölmiðla. Ísland vakti athygli á heimsvísu og til lengri tíma litið má telja að það hafi jákvæð 

áhirf  á ferðþjónustuna (mbl.is/Árvakur hf., 2010; The Economist Newspaper Limited, 2011). 
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Stór hluti af óbyggðum landsins samanstendur af jöklum. Jöklar eru 11,922 km² 

(Hagstofan, 2012) eða u.þ.b. 11%  af flatarmáli Íslands. Ef jöklarnir bráðnuðu myndi 

vatnsyfirborð sjávar hækka um 1 sm. Þar sem jöklar eru síbreytilegir í eðli sínu, þá eru þeir 

viðkvæmir fyrir loftslagsbreytingum. Jöklar ofan á virkum eldstöðvum geta orsakað 

jökulhlaup og ógnað byggðum svæðum. U.þ.b. 60% af flatarmáli jökla á Íslandi liggja ofan á 

slíkum eldstöðvum. Af engum jökli á Íslandi stendur meiri ógn af en Mýrdalsjökli. Undir 

honum leynist Katla, sem er illræmdasta eldstöð landsins. Síðan land byggðist hefur hún 

brotist 20 sinnum upp úr jökulbreiðunni og valdið óhemju jökulhlaupum sem hafa flæmst yfir 

sanda, vegi, brýr, byggð og gróið land (Helgi Björnsson, 2009). Mýrdalsjökull er besta dæmið 

um óárennilegan jökul þar sem að fjöldi sigkatla hefur myndast vegna jarðhræringa undir 

jöklinum. Eins og sést best á hvernig jöklar haga sér getur verið varhugavert að ferðast um þá. 

Ferðamenn eiga ekki að aka upp á jökla í fyrsta skipti án leiðsagnar kunnugra því akstur á 

jökli krefst kunnáttu. Einnig getur skyggnið verið slæmt þegar snjómugga myndast því þá 

renna oft saman himinn og jörð. Gil geta jafnvel verið ósýnileg því erfitt er að sjá mun á 

hæðum og lægðum í landslagi. Á haustin 

og snemma vetrar eru jöklar yfirleitt 

hættulegastir því þá er snjórinn nýr og 

hefur ekki náð að fylla sprungur og svelgi 

sem geta auðveldlega gleypt heilu bílana 

(Jón G. Snædal, 2003).  

Stór hluti af miðhálendi Íslands er 

Vatnajökulsþjóðgarður, sem var formlega 

stofnaður 7. júní 2008 

(Vatnajökulsþjóðgarður, á.á.a) sjá mynd 

2.2. Þjóðgarðar hafa mikið aðdráttarafl 

fyrir ferðamenn. Þrír þjóðgarðar eru á 

Íslandi; Þingvellir, Þjóðgarðurinn 

Snæfellsjökull og Vatnajökulsþjóðgarður 

(Landvarðafélag Íslands, 2010). 

Þjóðgarðar eru friðlýst svæði og gerir 

Umhverfisstofnun tillögur um 

verndaráætlun og landnotkun innan 

garðanna sem ráðherra skal svo staðfesta 

Mynd 2: Vatnajökulsþjóðgarður. 

Heimild: Vatnajökulsþjóðgarður (á.á.b). 



7 

 

(Lög um náttúruvernd nr. 44/1999). Vatnajökulsþjóðgarður spannar um 13% af flatarmáli 

Íslands og er stærsti þjóðgarður Evrópu. Garðurinn nær yfir allan Vatnajökul og stórt svæði í 

nágrenni hans (Vatnajökulsþjóðgarður, á.á.a). Vatnajökull sem er mesti jökull á Íslandi og í 

allri Evrópu. Sunnan Vatnajökuls hefur nábýli manna við jökla og jökulfljót hvergi verið 

jafnnáið og erfitt, vegna þess að undir jöklinum leynast virkustu eldstöðvar landsins, sem hafa 

valdið snöggum flóðum og dreift gjósku um allt land (Helgi Björnsson, 2009).  

2.1 Er öryggi á kostnað upplifunar? 

Hvað einum finnst áhætta getur öðrum fundist óhætt. Meðhöndlun öryggis er því 

vandmeðfarið að því leyti að áhættumat getur verið persónubundið í aðstæðum sem ef til vill 

eru ekki alltaf eins og sýnast (Anna Karlsdóttir, lektor í ferðamálafræði og 

mannvistarlandfræði, munnleg heimild, 9. maí 2012). 

Í grein eftir Hayden Lorimer og Katrin Lund (2003) fjalla höfundarnir um bilið milli 

þess að nota nýjustu tækni í fjallgöngu á kostnað gamaldags aðferða. Þar stangast á 

mismunandi sjónarmið. Þau fylgdust með undirbúningi fjallgöngu og fjallgöngu í skoska 

hálendinu. Þau tala um að fjallgöngumenn séu þekktir fyrir að halda í hefðir. Það ætti því 

kannski ekki að koma á óvart að tilkoma nýrrar tækni í leiðsögutækjum eins og t.d. GPS 

(Global Positioning System) hefur ekki verið tekið opnum örmum af öllum. GPS tæknin 

býður upp á augljósa kosti fyrir fjallgöngumanninn eins og t.d. að gefa upp nákvæma 

staðsetningu. Göngumenn eru margir hverjir hikandi og tregir við að nota þessa tækni en hafa 

það kannski engu að síður með í ferðina sem öryggistæki. Sumir vilja ekki notast við GPS 

tæknina til leiðsögu heldur vilja vita af tækinu meðferðis sem seinasta úrræði ef þeir skyldu 

villast. Hefðin að notast við gömlu aðferðirnar og að reyna á og öðlast færni að takast sjálfur á 

við aðstæðurnar og ákvörðunartöku er einfaldlega of stór hluti af upplifuninni. Einnig snýst 

þetta um að öðlast virðingu annarra göngumanna. Þrátt fyrir að státa kannski af löngum lista 

af tindum sem hafa verið gengnir, þá telst það draga úr því afreki hafi verið stuðst við GPS 

tæki því svo auðvelt er að rata með því. Fjallgöngumaðurinn er ekki lengur leiðandi í ferðinni 

heldur nánast leiddur upp á topp. Ekki eru samt allir á sama máli þegar GPS tæknin er annars 

vegar. Mörgum þykir notkun þess merki um fagmannleg vinnubrögð sem dregur úr áhættu. 

Aðrir segja að þetta sé hættulegt tæki sem gæti stuðlað að auknu ábyrgðarleysi. Sumir 

leiðbeinendur hvetja til að GPS tækin séu notuð með varfærni og haldið sé áfram að styðjast 

við notkun áttavita. Það þyrfti að finna einhvern milliveg þarna á milli GPS tækisins og 

áttavitans. Til að sýna með dæmi hvernig mismunandi sjónarmið togast á, sögðu höfundarnir 
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frá reynslu ferðamanns sem var orðinn meðvitaður um ábyrgð sína gagnvart fjölskyldu og 

vinum og vildi notast við GPS tæki af öryggisástæðum. Hann fékk ekki reglulegan 

ferðafélaga sinn til að koma með í för vegna þessarar ákvörðunar sinnar. Ferðafélaginn taldi 

GPS tækið eyðileggja upplifun sína af því að takast á við óbyggðirnar (Lorimer & Lund, 

2003). 

Rannsókn Lorimer og Lund (2003) leiddi í ljós að í námskeiðum í fjallgöngu er mikil 

áhersla lögð á að stúdera kortin af fyrirætlaðri gönguleið og að áætla þann tíma sem tekur að 

klára túrinn. Það er margt sem hafa ber í huga og ekki nóg að athuga eingöngu vegalengd, 

hæð og halla göngunnar. Göngumönnum er uppálagt að taka út kortið fyrir ferðina og sjá hana 

fyrir sér áður en lagt er af stað. Það sem eru eingöngu ruglingslegar línur, merkingar og tölur 

fyrir byrjanda er nákvæm vísbending um landslagið og leiðina sem fyrir liggur fyrir vanan 

fjallgöngumann, sem sér leiðina fyrir sér áður en lagt er af stað. Að lesa í landslagið á þennan 

hátt áður en lagt er af stað hefur meira vægi heldur en eingöngu tölulegar staðreyndir. Einn 

fjallgöngumaður sem höfundar ræddu við lýsti þessu svo: ,,færni þín er það sem stjórnar þér 

og hvað þú gerir. Færni þín segir þér til um hvað þú getur gert og hvað þú ert tilbúinn að gera" 

Örugg ferð veltur svo á stöðugri notkun kortsins og svo því sem einna mestu máli skiptir, 

áttavitinn. Allt veltur á færni í notkun á áttavitanum. Kennslubæklingar og leiðbeinendur eru 

fljótir að benda á að ,,...áttvísi er goðsögn og á fjöllum og í slæmu skyggni er það hættuleg 

goðsögn“. Að lesa á áttavita og setja traust á hann er eitt það mikilvægasta sem 

fjallgöngumenn verða að temja sér. Sú einangrun og fullkomna einbeiting sem á sér stað 

þegar stuðst er við áttavita í fjallgöngu er einstök upplifun þar sem fjallgöngumaðurinn er 

algerlega í eigin heimi. Að taka mið, finna stefnu, svona heldur þessi vinna áfram, að finna 

réttu leiðina á toppinn. Höfundarnir benda á að markmið fjallgöngumannanna er ekki 

eingöngu að ná toppnum heldur sú vinna og aðferð sem felst í því að komast alla leið 

(Lorimer & Lund, 2003). 
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3 Aðkoma hins opinbera að öryggi í 
óbyggðum 

Ferðamál landsins heyra undir iðnaðarráðuneytið, sjá mynd 3.1, og nefnist sá vettvangur 

Skrifstofa ferðamála. Að efla vöxt og nýsköpun í íslenskri ferðaþjónustu er aðalverkefni 

skrifstofunnar. Skrifstofan er tengiliður við nefndir, ráð og stjórnir um ferðamál sem 

ráðuneytið skipar og/eða á aðild að og við hagsmunaaðila í ferðaþjónustu við stjórnvöld.  

Langtíma stefnumótun í ferðamálum er á ábyrgð skrifstofunnar. Skrifstofa ferðamála semur 

og endurskoðar lög er varða ferðamál ásamt gerð lagafrumvarpa og reglugerða 

(Iðnaðarráðuneytið, á.á.a).  

 

 

Ferðamálastofa er svo ein af stofnunum iðnaðarráðuneytisins og er skylt að starfa eftir 

lögum um skipan ferðamála nr. 73/2005. Meðal verkefna Ferðamálastofu er að fara með 

leyfismál í ferðaþjónustu og markaðsmál innanlands ásamt því að sinna umhverfismálum á 

Mynd 3: Skipurit iðnaðarráðuneytisins. 

Heimild: Iðnaðarráðuneytið (á.á.b). 
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ferðamannastöðum og gera kannanir. Ferðamálastofa heldur utan um gæða- og 

umhverfiskerfið Vakann (Iðnaðarráðuneytið, 2012). 

Í apríl 2010 setti Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra á laggirnar stýrihóp til að bæta 

ferðamál hér á landi. Hópurinn skilaði af sér skýrslu til ráðherra sem þingsályktun um 

ferðamál á tímabilinu 2011–2020. Að auka öryggi er eitt af meginmarkmiðum 

þingsályktunarinnar. Gagngerð endurskoðun á leyfis- og öryggismálum í ferðaþjónustu verður 

gerð í samræmi við þær áherslur sem birtast í áætluninni (Ferðamálastofa, á.á.). 

 Í undirköflum verður farið yfir nokkra þætti sem snúa að innviðum samfélagsins sem 

snerta öryggisþætti ferðamanna í óbyggðum. Með hugtakinu innviðir er átt við þá 

áþreifanlegu grundvallarþætti sem halda samfélagi hvers lands gangandi. Undir innviði falla 

samgönguæðar, á borð við flugvelli, vegi, hraðbrautir og göngustíga, og öll almenn 

grunnaðstaða og þjónusta, svo sem drykkjarvatn, skolplagnir o.s.frv. (Swarbrooke, 2004).  

3.1 Vegir í óbyggðum 

Vegagerðin er stofnun sem tilheyrir innanríkisráðuneytinu (Innanríkisráðuneytið, á.á.) 

Hlutverk stofnunarinnar er að vera veghaldari þjóðvega og er gert að tengja byggðir landsins 

með því að mynda eðlilegt og samfellt vegakerfi (Vegagerðin, á.á.a). Vegagerðin heldur úti 

Upplýsingaþjónustusíma 1777 og símsvara 1779. Ef brýna nauðsyn ber til er öryggissími 522 

1112 (Vegagerðin, á.á.b). Sjá má kort af helstu fjallvegum landsins á mynd 5. Opnun 

fjallvega ræðst mest af snjóalögum og bleytu á vegunum. Þeir fjallvegir sem liggja um friðlýst 

svæði geta þó verið opnaðir seinna, þó svo að þeir séu orðnir auðir og geta borið umferðina, 

þangað til svæðið er talið hæft til að taka við ferðamönnum. Ástandskort gefur til kynna hvar 

heimilt er að aka um. Á skyggða svæðinu er allur akstur bannaður. Kortið segir ekki til um 

færð utan skyggða svæðisins, það er háð aðstæðum hverju sinni. Ástandskort er gefið út af 

Vegagerðinni og Umhverfisstofnun á vorin og fram eftir sumri, þegar breytingar verða. 

Ástandskort má sjá á mynd 6 (Vegagerðin, á.á.c).  Á hálendinu eru vegir „yfirleitt mjóir 

malarvegir, margir hverjir holóttir og margar ár óbrúaðar“ (Sigrún Þorsteinsdóttir, 2009). Á 

kortum eru hálendisvegir merktir með F á undan vegnúmerinu og flestir þessara vega eru 

eingöngu ætlaðir jeppum.  
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Mynd 4: Helstu fjallvegir Íslands. 

Heimild: Vegagerðin,( á.á.c).   

 

Mynd 5: Ástand fjallvega Íslands. 

Heimild: Vegagerðin,( á.á.c).   
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3.2 Vottað eftirlitskerfi  

Gæða- og umhverfiskerfið Vakinn er afrakstur vinnu Ferðamálastofu og Nýsköpunarsjóðs á 

samræmdu gæðaeftirliti í ferðaþjónustu sem iðnaðarráðuneytið fyrirskipaði árið 2008. Það var 

ekki fyrr en núna í lok febrúar árið 2012 sem farið var að taka á móti umsóknum frá 

fyrirtækjum sem starfa í ferðaþjónustu, öðru en gistingu  (Vakinn, á.á.a). Vakinn sækir 

fyrirmynd sína til gæðakerfis á Nýja Sjálandi sem nefnist Qualmark. „Markmið VAKANS er 

að efla gæði og öryggi í ferðaþjónustu með handleiðslu og stuðningi, ásamt því að byggja upp 

samfélagslega ábyrgð“ (Vakinn, á.á.b). 

Vakinn er verkfæri ferðaþjónustuaðila og er öryggi ferðamanna mjög stór þáttur í 

Vakanum. Eftirsóknarvert er fyrir aðila og fyrirtæki í ferðaþjónustu að öðlast gæðastimpilinn 

frá Vakanum. Ferðaþjónustuaðilar geta sótt um aðgang að Vakanum gegn 35.000 kr. 

umsóknargjaldi og svo er árgjald byggt á veltu fyrirtækisins (Vakinn, á.á.c). Öryggisáætlun er 

skipt niður í fjóra þætti sem hanga saman. Þannig eiga gæði öryggisins að skila sér út í starfið 

hjá fyrirtækjunum. Þessir fjórir þættir eru áhættumat, verklagsreglur, viðbragðsáætlanir og 

atvikaskýrsla. Í áhættumatinu er starfsumhverfið skoðað út frá sjónarhóli viðskiptavinarins 

því umhverfið getur verið eðlilegt fyrir þá sem starfa í því en getur verið hættulegt fyrir 

viðskiptavinina. Þannig er mikilvægt að setja á sig gestagleraugun og sjá starfsumhverfið með 

augum viðskiptavinarins til forvarnar á slysum á þeim eða jafnvel starfsmönnum. 

Verklagsreglurnar byggjast svo að mestu leyti á því sem kemur út úr áhættumatinu. Hér er 

skoðað hvaða menntun og reynslu starfsmenn þurfa að vera með til að veita þjónustuna. Farið 

er yfir allan búnað sem þarf að vera til staðar fyrir viðkomandi þjónustu. Gátlistar útbúnir 

fyrir starfsmenn til að vinna eftir og þannig aukast gæði þjónustunnar. Viðbragðsáætlun er 

útbúin til þess að hver og einn starfsmaður viti sitt hlutverk ef eitthvað kemur upp á. Áætlunin 

þarf að vera einföld og skýr og gott er að hafa hana á myndrænu formi því oft er verið að 

horfa á viðbragðsáætlunina um leið og verið er að framkvæma hana. Æfingar á 

viðbragðsáætlun eru mikilvægar, tvisvar eða þrisvar á ári, og á þetta að vera hluti af 

starfsþjálfun starfsmanna. Atvikaskýrsla er eyðublað til að skrá öll atvik þar sem eitthvað 

hefur farið úrskeiðis og gæti hugsanlega valdið slysi. Atvikaskýrslan á svo að fara inn í 

gæðakerfi fyrirtækisins og skýrslan er svo notuð til að laga verklagsreglur og breyta 

þjónustunni. Atvikaskýrslan er ekki gerð til að finna blóraböggul heldur til að bæta 

gæðaþjónustuna og sporna við slysum (Jónas Guðmundsson, 2012).  
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Markaðssetning á Ferðaþjónustu á Íslandi er þannig að verið er að selja áhættuna og 

náttúruna. Þannig að mikilvægt er fyrir leiðsögumenn, sem starfa til dæmis uppi á jöklum, að 

kynna sér vel hætturnar sem eru til staðar og fylgjast vel með. Fyrirtæki sem vilja vera í 

Vakanum þurfa að uppfylla lög nr. 46/1980 (Leifur Gústafsson, 2012). Lög nr. 46/1980 eru 

lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Tilgangur þeirra er að „tryggja 

öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi, sem jafnan sé í samræmi við félagslega og tæknilega 

þróun í þjóðfélaginu“. 

Öll fyrirtæki sem vilja fá vottun skulu samþykkja og fylgja siðareglum Vakans. 

Vakinn stuðlar að og hvetur til fræðslu til starfsmanna og góðum stjórnunarháttum. Ekkert 

fyrirtæki er of smátt til að það verðskuldi ekki  góða starfsmannastefnu og vel upplýst 

starfsfólk (Erla Sigurðardóttir, Verkefnisstjóri hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Netfundur í 

apríl 2012).  

3.3 Neyðar- og öryggistæki til samskipta 

Neyðarsímalínan 112 eða Neyðarlínan ohf hefur starfað frá 1. janúar 1996 á Íslandi 

(Neyðarlínan ohf, á.á..a) og er opinbert 

hlutafélag en það þýðir að hlutafélagið er í 

eigu, að öllu leyti beint eða óbeint, hins 

opinsbera (Lög um hlutafélög nr. 2/1995).  

Neyðarnúmerið 112 er samevrópskt og 

í nýlegri könnun sem gerð var á vegum 

Evrópusambandsins (ESB) kom fram að þrír af 

hverjum fjórum íbúum Evrópu vissu ekki að 

112 er samevrópskt neyðarnúmer. Í ljósi 

þessara niðurstaðna hefur ESB látið gera stutt 

fræðslumyndband til að kynna númerið 

(Neyðarlínan ohf, 2012).  

Öllum neyðarköllum í 112 er svarað og 

brugðist við eftir eðli þeirra. Neyðarlínan er 

tengiliður milli landsmanna og viðbragðsaðila, 

og leitast við að samræma viðbrögð og boðar 

björgunar- og neyðarsveitir á öllu landinu 
Mynd 6: Neyðarlínan er tengiliður milli 

landsmanna og viðbragðsaðila.  

Heimild: Neyðarsíminn ohf. (á.á.a). 
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(Neyðarlínan ohf, á.á.b). Símtöl vegna leitar og björgunar á árinu 2008 voru 1.130 og árinu 

2009 voru þau 1.034 símtöl í 112 (Neyðarlínan ohf., 2009). Símtölum vegna leitar og 

björgunar fjölgaði mikið og var fjöldi símtala kominn upp í 1.299 árið 2010 og hélt áfram að 

fjölga árið 2011 og var fjöldinn orðinn 1.757 (Tómas Gíslason, aðstoðarframkvæmdastjóri, 

munnleg heimild 22. maí 2012). 

Ef ferðamaður sem þarf á aðstoð að halda í óbyggðum og síminn sýnir ekki samband, 

ætti ferðamaðurinn samt að prófa að hringja í 112. Ef það gengur ekki þá er vert að prófa að 

ganga upp á næstu hæð og sjá hvort samband náist þaðan (Slysavarnarfélagið Landsbjörg, 

á.á.e).  

Mikið hefur borið á því að ferðamenn noti GPS staðsetningartæki, GPS er 

skammstöfun á Global Positioning System. GPS notar gervitungl (e. Space Segment) til að 

finna nákvæma landfræðilega staðsetning notandans. Gervitunglin eru 24 talsins og fljúga yfir 

jörðinni í u.þ.b. 20.200 km hæð og fara í kringum jörðina tvisvar sinnum á sólarhring. Á 

jörðinni eru svo stjórnstöðvar (e. Control segment) sem samanstanda af alþjóðlegu tengslaneti 

og fylgjast með GPS gervitunglunum, sjá mynd 7 (Coast Guard Navigation Center, 2012). 

 

 

 

 

 

Tetra er neyðarfjarskiptatæki á landsvísu og er skammstöfun á heiti staðals TErrestrial 

Trunked Radio (Slysavarnarfélagið Landsbjörg, á.á.i). Öryggisfjarskipti ehf sem er félag í 

eigu ríkisins og Neyðarlínunnar á allan búnaðinn en Neyðarlínan sér um uppbyggingu og 

rekstur (Neyðarlínan ohf, 2009). Fyrir hröð og örugg samskipti í óbyggðum er hægt að notast 

við stafræna talstöðvarkerfið Tetra. Kerfið er miðstýrt hópfjarskiptakerfi sem allir sem vilja 

geta nýtt sér sem stjórnunar- og öryggistæki, því Tetra er sérsniðið að þörfum viðbragðsaðila 

Mynd 7: GPS stjórnstöðvar og GPS gervitungl á sporbaug um jörðu. 

Heimild: Coast Guard Navigation Center (2012). 
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og unnt er að fá tækið með innbyggðum GPS-móttakara. Hægt er að hringja innan Tetra 

kerfisins og yfir í önnur kerfi því hver Tetrastöð hefur sitt númer (Neyðarlínan ohf, á.á.c). 

Notendum Tetra kerfisins hefur fjölgað hægt og bítandi en í ársskýslu Neyðarlínunar (2009b) 

kemur fram að notendur séu rífleg 5000 og í ársskýrslu 2011 eru notendur komnir upp í 5.300.  
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4 Aðkoma einkaaðila að öryggi í 
óbyggðum 

Ferðaskrifstofum og ferðakipuleggjendum er heimilt að skipuleggja ferðir hópa og 

einstaklinga í óbyggðir Íslands (Lög um skipan ferðamála nr. 73/2005). Færst hefur í aukana 

að ferðamenn skipuleggi sínar ferðir sjálfir (Ferðamálastofa, 2011a) og eru bílaleigubílar 

vinsælustu farartækin á sumrin hjá ferðamönnum (Ferðamálastofa, 2011b). Dreifikerfi 

farsíma er í eigu einkaaðila en með dreifikerfinu í óbyggðum geta ferðamenn haft samband 

t.d. við Neyðarlínuna. Í undirköflum verða ofangreindir þættir skoðaðir nánar, hvernig 

hlutverk þessara aðila snerta öryggi ferðamanna í óbyggðum.  

4.1 Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur 

Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur gegna mikilvægu hlutverki í að upplýsa og ráðleggja 

ferðamönnum og eru einn mesti áhrifavaldur í vali ferðamanna á áfangastöðum. Auknar 

væntingar eru gerðar til þeirra í að meta öryggi á áfangastöðum og starfsumhverfið er nokkuð 

flókið og samkeppnin er mjög hörð (Lovelock, 2003). 

 Í dag er mikið til af afþreyingarfyrirtækjum sem gera út á það að skipuleggja ferðir í 

óbyggðir Íslands fyrir ferðamenn. Helstu tegundir afþreyingarferða eru gönguferðir, 

hestaferðir, fljótasiglingar, kajakferðir og vélsleðaferðir. Hjá afþreyingafyrirtækjum hefur 

ferðamaðurinn þá kost á því að upplifa sjálfur sem þátttakandi ótrúlegustu afþreyingu og 

ævintýri (Pétur Rafnsson, Helga Haraldsdóttir, Arngrímur Hermannsson, Guðjón Petersen, 

Sigurður Skúli Bárðarson, 2004). 

Í lögum um skipan ferðamála nr. 73/2005 segir „Hver sá sem hyggst starfa sem 

ferðaskipuleggjandi eða ferðaskrifstofa skal hafa til þess leyfi Ferðamálastofu. Leyfisbréf skal 

gefið út af Ferðamálastofu og skal leyfishafi hafa það sýnilegt fyrir viðskiptavini á starfsstöð 

sinni“.  Ferðaskipuleggjanda eða ferðaskrifstofu er skylt að starfa eftir lögum um skipan 

ferðamála nr. 73/2005. Ferðamálastofa er nú með skráð 460 útgefin leyfi ferðaskipuleggjenda 

og 165 útgefin leyfi ferðaskrifstofa. 

 Eftir að hafa rýnt í lög og reglur var það eina sem komið var inn á um öryggismál í 

núgildandi lögum um ferðamál 73/2005 að: „Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í 
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reglugerð um umsóknir um leyfi, framkvæmd leyfisveitinga og eftirlit með leyfishöfum, þar á 

meðal um flokkun leyfa og öryggismál“. Þessu var bætt inn í lögin árið 2010 og engar 

reglugerðir fundust er varða öryggismál þessara aðila.  

 Í þingskjali 984 má finna frumvarp til breytinga á lögum nr. 73/2005, um skipan 

ferðamála. Þar fá öryggi og eftirlit þungt vægi. Meginmarkmið frumvarpsins er að auka 

fagmennsku og öryggi í innlendri ferðaþjónustu. Breytingar sem lagðar eru til varða 

stjórnsýsluþátt ferðamála og öryggismál og eftirlitsþátt starfandi fyrirtækja í atvinnugreininni.   

Með nýju lögunum verður öllum þeim aðilum sem ætla að bjóða upp á skipulagðar 

ferðir skylt að útbúa öryggisáætlun og skila inn til Ferðamálastofu. Ferðamálastofu er gert að 

hafa umsjón og eftirlit með öryggisáætlunum og birta almenningi (Þingskjal 984, mál 623).  

4.2 Bílaleigur á Íslandi 

Bílaleiga er atvinnurekstur þar sem almenningur og fyrirtæki geta leigt ökutæki gegn gjaldi og 

gerir þá bílaleiga leigusamning við leigutaka. Til að reka bílaleigu þarf að fá starfsleyfi hjá 

Vegagerðinni og þurfa rekstraraðilar að uppfylla ákveðin skilyrði. Bílaleigunni er meðal 

annars skylt að tryggja að ökutæki sem eru í útleigu séu ætíð í góðu ásigkomulagi og fullnægi 

þeim kröfum sem gerðar eru. Leyfishöfum er skylt að upplýsa erlenda leigutaka um íslenskar 

umferðarreglur, umferðarmerki og reglur um bann við umferð utan vega (Lög um bílaleigur 

nr. 64/2000). Á Íslandi eru nú starfræktar 125 bílaleigur (Vegagerðin, 2012). Vegagerðin og 

bílaleigur landsins hófu samstarf, árið 2006, með svokölluð stýrispjöld. Á því spjaldi er að 

finna upplýsingar um séríslenskar aðstæður, sérstök umferðarmerki og almennar 

varúðarreglur (Vegagerðin, 2010).  

Í lögum um náttúruvernd segir í 17. grein að „bannað er að aka vélknúnum ökutækjum 

utan vega. Þó er heimilt að aka slíkum tækjum á jöklum, svo og á snjó utan vega utan 

þéttbýlis svo fremi sem jörð er snævi þakin og frosin“.  Einhverjar undantekningar eru þó frá 

banninu. Einnig er tekið fram að ef hætta er á náttúruspjöllum eða óþægindum fyrir aðra sem 

þar eru á ferð er akstur takmarkaður eða bannaður á jöklum og á snjó (Lög um náttúruvernd 

nr. 4/1999).  

Meirihluta umferðaslysa á árunum 2006 til 2010 þar sem erlendir ferðamenn áttu í hlut 

voru í dreifbýli eða 36 af 38. Umferðarstofa hefur látið útbúa fræðslumyndband, til forvarnar 

fyrir erlenda ökumenn, á fjórum tungumálum um leiðbeiningar á akstri á Íslandi 

(Umferðarstofa, á.á.)   
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Mikið hefur verið um að bílaleigur sem leigja út mjög gamlar bifreiðar bili og enginn 

svari í síma hjá bílaleigufyrirtækjunum þegar ferðamenn hafi hringt þangað. Komið hefur 

fyrir að ferðamenn séu á hálendinu og hefur Hálendisgæslan þurft að koma þeim til bjargar. 

Innanríkisráðuneytið vinnur nú að frumvarpi en það hefur ekki verið lagt fram í ríkisstjórn. 

Miðað við umræður á fundum eru helstu breytingar fólgnar í öryggismálum þeirra sem leigja 

bílaleigubíl. Talað er um að eftirlitshlutverk Vegagerðarinnar muni aukast. Eins konar 

skyndiskoðanir muni eiga sér stað og starfsstöð fyrirtækjanna verði skoðuð. Ef ekki er allt 

með felldu verður hægt að svipta fyrirtækin starfsleyfi. Tryggingafélögin ætla að koma betur 

að örygginu með því að fara í skoðunarferðir á starfsstöð þegar tryggja á félagið og þegar 

tryggingar eru endurnýjaðar. Borið hefur á að bílaleigur bjóði bifreiðar til leigu sem eru á 

ónothæfum dekkjum og eiga ekki að vera undir nokkurri bifreið, hvað þá bifreið sem ekið er 

af erlendum ferðamönnum sem þekkja ekki til íslenskra akstursaðstæðna. Í tilraun til að koma 

í veg fyrir slíkt á að auka tíðni aðalskoðunar bílaleigubifreiða (Marta Jónsdóttir, lögfræðingur 

hjá Umferðarstofu, tölvupóstur, 27. apríl 2012)  

4.3 Dreifikerfi í eigu einkaaðila 

Ferðamenn sem ferðast um óbyggðir Íslands taka oft með sér farsíma í ferðir sínar. Þeir 

ferðamenn sem það gera geta nýtt sér farsímann sem öryggistæki. Því ef til þess kemur að 

einhverra hluta vegna þarf að kalla til aðstoðar geta þeir hringt í 112. Þegar hringt er úr 

farsíma í 112 birtast upplýsingar um skráðan eiganda símans og frá hvaða sendi símtalið 

kemur hjá Neyðarlínunni (Neyðarlínan, á.á.d). Leit getur til að mynda gengið hraðar fyrir sig 

en ella því með því að staðsetja týnda ferðamannin, en með þeim hætti er hægt að afmarka 

leitarsvæðið (Hrannar Pétursson, 2011).   

Dreifikerfi farsíma á Íslandi eru tvö, Síminn og Vodafone (Póst- og fjarskiptastofnun, 

á.á.). Vodafone á Íslandi eru í eigu Eignarhaldsfélagsins Fjarskipti hf. (Vodafone, á.á.a). 

Eignarhaldsfélagið Fjarskipti hf. og Síminn hf. eru skráð hlutafélög í fyrirtækjaskrá (Síminn, 

á.á.a: Vodafone, á.á.a) og er þeim skylt að starfa eftir lögum um hlutafélög nr. 2/1995. Þar 

segir að hlutafélag sé „félag þar sem enginn félagsmanna ber persónulega ábyrgð á 

heildarskuldbindingum félagsins“. Síminn er með stærsta dreifikerfi landsins í 

farsímaþjónustu. Á mynd 8 má sjá dreifikerfi í farsímaþjónustu á Íslandi. Þar sem bláa svæðið 

er, þar er símasamband (Síminn, á.á.b). Á mynd 9 má svo sjá dreifikerfi Vodafone. Þar sem 

ekki allir ferðamenn eru með farsíma frá þessum fyrirtækjum þá fá þeir samband með 

svokölluðu reiki sambandi á næsta dreifikerfi (Póst- og fjarskiptastofnun, á.á.). 
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Mynd 8: Dreifikerfi Símans - bláa svæðið sýnir GSM símasamband. 

Heimild: Síminn (á.á.b). 

 

Mynd 9: Dreifikerfi Vodafone – rauða svæðið sýnir GSM símasamband. 

Heimild: Vodafone (á.á.b). 
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Aðkoma félagasamtaka að öryggi í 
óbyggðum 

Um langa tíð hafa félagasamtök gengt mikilvægu hlutverki í íslenska velferðakerfinu og 

tilheyra félagasamtökin hinum svokallaða þriðja geira (Ómar H. Kristmundsson & Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2011).  

Slysavarnafélagið Landsbjörg eru landssamtök björgunarsveita og slysavarnadeilda á 

Íslandi. Björgunarsveitir eru félagasamtök sem treysta á velvilja almennings þegar kemur að 

fjármögnun starfseminnar. Starfsemi björgunarsveita miðar að því að koma í veg fyrir slys og 

bjarga mannslífum og verðmætum. Í þeim tilgangi er öflugur hópur sjálfboðaliða til taks ef á 

þarf að halda allt árið um kring, allan sólarhringinn (Slysavarnarfélagið Landsbjörg, á.á.j). 

Björgunarsveitir hafa þekkingu og reynslu á íslenskum aðstæðum og geta því brugðist skjótt 

við öllum þeim hættum sem að byggðum steðja og ógnað geta sæfarendum og ferðafólki 

(Slysavarnarfélagið Landsbjörg, á.á.k). Hér verður leitast við að skoða ferlið sem fer í gang 

við leit og björgun á ferðafólki. 

Við leitar- og björgunaraðgerðir á Íslandi fara lögreglustjórar ávallt með ábyrgð og 

yfirstjórn (Lög um björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn nr. 43/2003). Lögreglustjórum 

ber að samhæfa leitar- og björgunaraðgerðir, hver í sínu umdæmi. Landsstjórn 

björgunarsveita, sem er samræmd stjórn björgunarsveita, fer með tæknilega stjórnun allra 

leitar- og björgunaraðgerða sem faldar eru björgunarsveitum (Reglugerð um leit og björgun á 

landi og samstarf lögreglu og björgunarsveita nr. 289/2003). Björgunarsveit er félag sem er 

byggt á grundvelli sjálfboðaliðastarfs og tekur þátt í björgun, leit og gæslu (Lög um 

björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn nr. 43/2003). Landsstjórn björgunarsveita í samráði 

við ríkislögreglustjóra og lögreglustjóra skipa sérstaka svæðisstjórnir björgunarsveita. 

Svæðisstjórn er svo tengiliður björgunarsveita við lögreglu í viðkomandi umdæmi (Reglugerð 

um leit og björgun á landi og samstarf lögreglu og björgunarsveita nr. 289/2003). Landinu er 

skipt niður í 16 svæði og yfir hverju svæði er svæðisstjórn. Stjórnin er skipuð félögum úr 

björgunarsveitum á viðkomandi svæði (Sigurður Ólafur Sigurðsson, 2007).  

Þegar lögregla þarf á aðstoð hjálparliðs að halda, við leit og/eða vegna slysa í 

óbyggðum gerir hún útkall til björgunarsveita. Lögreglan getur haft beint samband við 

björgunarsveit ef um minni háttar tilvik er að ræða, til dæmis ef einungis þarf 

björgunarsveitarmenn á einum björgunarsveitarbíl. Ef tilvikið er stærra skal lögregla hafa 

samband við svæðisstjórn (Reglugerð um leit og björgun á landi og samstarf lögreglu og 
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björgunarsveita nr. 289/2003). Oft byrjar leit með því að litlir vel þjálfaðir leitarhópar og 

hundar fara af stað (Sigurður Ólafur Sigurðsson, 2007).  

Í samræmdum aðgerðum lögreglu og björgunarsveita á lögreglustjóri að skipa 

lögreglumann sem vettvangsstjóra. Vettvangsstjóri á að annast heildarstjórnun aðgerða og 

tryggja upplýsingaflæði á milli lögreglu og björgunarsveita. Samhæfð þjálfun lögreglu og 

björgunarsveitar í aðgerðar- og vettvangsstjórnun skal haldin einu sinni á ári, með þátttöku 

beggja aðila (Reglugerð um leit og björgun á landi og samstarf lögreglu og björgunarsveita nr. 

289/2003). 

Slysavarnarfélagið Landsbjörg hefur lagt ríka áherslu á að einbeita sér að slysavörnum 

í ferðamennsku, því það er staðreynd að 75% slysa eru í svokölluðum flokki sem nefnist 

heima- og frítímaslys. Landsbjörg hefur gefið út mikið af bæklingum, veggspjöldum og 

gátlistum sem varða öryggisþætti í alls konar aðstæðum sæm gætu komið upp í óbyggðum 

(Slysavarnarfélagið Landsbjörg, á.á.c). Árið 2005 gaf Landsbjörg út bækling á fimm 

tungumálum um ferðalög á Íslandi (Slysavarnarfélagið Landsbjörg, á.á.d). 

Landsbjörg sér um rekstur á verkefni sem kallast Safetravel. Safetravel er 

samvinnuverkefni opinbera stofnana, fyrirtækja og einstaklinga. Markmið verkefnsins er að 

bæta forvarnir og fækka slysum í ferðamennsku og ferðaþjónustu hér á landi. Safetravel setti 

á laggirnar vefsíðuna safetravel.is til að ná til innlendra og erlendra ferðamanna 

(Slysavarnarfélagið Landsbjörg, á.á.g). Þar er hægt að nálgast upplýsingar um allt sem 

viðkemur ferðamennsku í óbyggðum og skilja eftir ferðaáætlun á síðunni (Slysavarnarfélagið 

Landsbjörg, á.á.h). 

Árið 2005 voru umferðarfulltrúar Slysavarnarfélagsins Landsbjargar og Umferðarstofu 

á hálendinu við eftirlit. Það kom þeim á óvart hve margir voru á illa búnum bílum á 

hálendinu. Upp frá því var ákveðið að fá björgunarsveitir landsins með í lið til að efla 

slysavarnir þar. Verkefnið hófst sumarið 2006 og fékk heitið Hálendisvakt björgunarsveitanna 

og hafa þeir staðið vaktina í 7 vikur á hverju sumri síðan þá. Hálendisvaktin samanstendur af 

30 björgunarsveitum og yfir 120 björgunarsveitarmönnum sem starfa í sjálfboðavinnu. 

Hálendisvakt björgunarsveitanna vaktar fjögur svæði; Sprengisand, Kjöl, Fjallabak og svæðið 

norðan Vatnajökuls. Hálendisvaktin skiptir landsvæðunum á milli sín og hver björgunarsveit 

sinnir vaktinni eina viku á sumri (Slysavarnarfélagið Landsbjörg, á.á.a). Hálendisvaktin hefur 

unnið í samstarfi við Vegagerðina, Umhverfisstofnun og bílaleigur (Slysavarnarfélagið 

Landsbjörg, á.á.b).  
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Björgunarsveitir eða slysavarnadeildir hafa séð um neyðarskýli sem eru staðsett 

víðsvegar um landið, sjá mynd 10. Neyðarskýlin eru alls 67 talsins og eingöngu hugsuð til 

notkunar í neyð (Slysavarnarfélagið Landsbjörg, á.á.f)  

Mikilvægt er að halda kyrru fyrir á sama stað ef ferðamaður týnist því það getur gert 

erfiðara fyrir leit björgunarmanna ef ferðamaður ráfar um svæðið (Slysavarnarfélagið 

Landsbjörg, á.á.e).  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10: Staðsetning neyðarskýla. 

Heimild: Slysavarnarfélagið Landsbjörg, (á.á.f). 
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6 Rannsóknaraðferðir 

Rannsóknarferlið byrjaði með vali á viðfangsefni og undirbúningur hófst með 

rannsóknaráætlun. Við rannsóknina var notast við eigindlegar rannsóknaraðferð (e. qualitative 

methods). Þess háttar rannsóknir byggja á því að afla gagna um túlkun fólks á umhverfi sínu 

og aðstæðum (Esterberg, 2002). Verkfæri sem meðal annars eru notuð í eigindlegum 

rannsóknum eru viðtalstækni, afritun og greining. Í þessari rannsókn þótti vænlegt að styðjast við 

þess háttar aðferð því leitast var eftir því að öðlast skilning á aðstæðum og sjónarhorni fagaðila 

sem starfa í beinum tengslum við ferðamenn. Allir viðmælendurnir búa að mikilvægum 

upplýsingum er varða rannsóknina vegna þekkingu og reynslu úr sínu fagi. Þessar upplýsingar 

hefði ekki verið hægt að komast yfir án viðtala. Viðtölin voru hálfstrúkteruð (e. semi-structured) 

en með því er átt við að viðtölin séu opin og djúp þar sem leitast er eftir því að viðmælandinn 

segi frá sinni upplifun í sínu eigin máli. Viðmælendur voru að hluta til valdir með svokölluðu 

veltiúrtaki (e.snowballing) og bendir þá viðmælandi á annan einstakling sem svo benti á 

annan o.s.frv. (Esterberg, 2002).  

Einnig var farið í tvær vettvangsathuganir og strúkteruð (e.structured) viðtöl tekin. Í 

strúkteruðu viðtali eru lokaðar staðlaðar spurningar og/eða opnar staðlaðar spurningar í 

spurningarlistum. Vettvangsathugun byggist á því að fylgjast með raunverulegum aðstæðum og 

skoða hvað fólk gerir í raun og veru í þeim (Esterberg, 2002). 

6.1 Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Rannsókn þessi hófst í febrúar 2012 með því að viðfangsefni var ákveðið og 

rannsóknarspurning mótuð. Í framhaldi fór höfundur á stúfana eftir efni sem tengdist 

viðfangsefninu. Uppbygging ritgerðar var ákveðin og gagnaöflun hófst. Næst voru spurningar 

við viðmælendur ákveðnar og viðmælendur valdir.  

Þeir sem voru valdir í viðtal voru tveir björgunarsveitarmenn, tveir leiðsögumenn og 

starfsmaður hjá ferðaskrifstofu sem skipuleggur ferðir meðal annars í óbyggðir Íslands. Farið 

var í vettvangsathuganir á tvær bílaleigur og aðstæður kannaðar og stutt strúkterað viðtal var 

tekið við afgreiðslufólk. Þessir aðilar eiga það sameinlegt að vera í nánum tengslum við 

ferðamannin í gengum starf sitt. 
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Fyrsta viðtalið var við Elvar Jónsson formann björgunarsveitar Garðabæjar og var 

hann heimsóttur 12. apríl 2012. Elvar hefur verið björgunarsveitarmaður í 19 ár og farið í þó 

nokkuð mörg útköll. Eftir viðtalið benti Elvar svo á Jónas Guðmundsson sem er fulltrúi 

öryggismála hjá Landsbjörgu og björgunarsveitarmaður til 25 ára.  

Viðtal tvö var tekið 15. apríl 2012 heima hjá Freyju Ágústsdóttur, sem vinnur á Arctic 

Adventures. Freyja vinnur í söludeild og er hún í beinum samskiptum við ferðamenn sem eru 

að sækjast eftir afþreyingu í óbyggðum Íslands. Freyja fer stundum með í ferðir sem 

verkefnastjóri þegar það eru stórir hópar. Í lok viðtalsins benti Freyja svo á Ásdísi Dögg 

Ómarsdóttur gönguleiðsögumann hjá Arctic Adventures.  

Viðtal þrjú var tekið 16. apríl 2012 við Þórð Gestsson, leiðsögumann í hestaferðum 

fyrir Íshesta. Þórður hefur síðastliðin 4 sumur farið viku ferðir með hópa af fólki á hálendi 

Íslands. Viðtalið fór fram í Borgartúni á skrifstofu GJ Travel en þar hefur Þórður stafað sem 

ferðaskipuleggjandi í vetur. 

Viðtal fjögur var tekið 18. apríl 2012 við Jónas sem Elvar benti á. Viðtalið fór fram í 

Landsbjargarhúsinu í Skógarhlíð. Jónas hefur starfað sem verkefnastjóri yfir slysavörnum 

ferðamanna, innlendra sem erlendra, hjá Landsbjörgu í 1 og ½ ár. Jónas hefur oft komið að 

björgun og leit með björgunarsveitinni. 

Viðtal fimm var tekið 20. apríl 2012 við Ásdísi sem Freyja benti á. Ásdís hefur starfað 

sem leiðsögumaður í 11 ár. Viðtalið fór fram á Laugaveginum þar sem Arctic Adventures er 

til húsa.  

Viðtölin voru öll tekin upp á hljóðupptökutæki og afrituð orð frá orði. Eftir afritun á 

öllum viðtölunum var rýnt í textann og ákveðið þema var fundið. Á töflu 1 má sjá upptalningu 

á viðmælendum og hvernig þeir tengjast ferðamennsku í þessari rannsókn.  

 

 

Vettvangsathuganir voru tvær og var sú fyrri gerð 20. apríl 2012 á bílaleigunni Hertz 

að Flugvallarvegi 5, 101 Reykjavík. Þar beindi rannsakandi stöðluðum spurningum að 

Tafla 1: Viðmælendur í viðtölum 
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starfsmanni í afgreiðslunni. Starfsmaðurinn heitir Anna Sigrún Jónsdóttir og starfar sem 

vaktstjóri hjá Hertz. Hún lét rannsakanda fá bæklinga sem leigutakar fá afhentan þegar bíll er 

tekinn að leigu. Þessir bæklingar eru gefnir út á ensku, þýsku og frönsku. Inni í öllum 

bílaleigubílunum var að sjá stýrispjöldin, sem er samstarfsverkefni Vegagerðarinnar og 

bílaleiganna.  

Seinni vettvangsathugunin var gerð 30. apríl 2012 á Bílaleigu Akureyrar, Skeifunni 9, 

108 Reykjavík. Í afgreiðslunni var Sigurður  Örn Einarsson sölumaður sem svaraði 

spurningum sem rannsakandi lagði fyrir hann. Á afgreiðsluborðinu var stór skýringarmynd 

sem sýndi tegundir bíla sem eru til leigu og hvar þeim er leyfilegt að aka. Rannsakandi fékk í 

hendur bæklinga og landakort sem allir leigutakar fá við afhendingu. Sigurður talaði um að í 

hverjum bíl væru spjöld sem færu yfir stýrið en hann var ekki viss um hvort þetta væri 

samstarfssverkefnið við Vegagerðina. Rannsakandi sá ekki stýrisspjöldin inni í 

bílaleigubílunum en sá límmiða innan á hurðum bílanna með neyðarnúmerum. 

Til að rannsakandi fengi upplýsingar um notkun ferðamanna á þjónustusíma 

Vegagerðarinnar, hringdi hann 16. april 2012 í þjónustusímann 1777. Þar svaraði Jón Hálfdán 

þjónustufulltrúi í símann. Hann sagði að þjónustan væri mjög vel nýtt og á sumrin snerust 

langflestar fyrrirspurnir um hálendið. Það eru bæði símtöl og tölvupóstar sem koma frá 

ferðamönnum, innlendum sem erlendum. Einnig er mjög mikið um að ferðaskrifstofur og 

ferðaskipuleggendur séu í sambandi við Vegagerðina. Þjónustunúmerið 1777 er auglýst víða 

um vegi landsins og sé að finna í alls kyns bæklingum. 
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7 Viðhorf viðmælenda á öryggi í 
óbyggðum  

Allir viðmælendur voru spurðir út í hvort og hvernig hið opinbera og einkaaðilar ynnu saman 

að öryggismálum í óbyggðum Íslands. Telja má samspil þessara aðila nauðsynlegt til að vel 

eigi að takast. 

Allir viðmælendur töluðu um að efla þyrfti forvarnarstarf á öryggismálum í 

óbyggðum. Þá kom fram að nóg af fræðsluefni væri til og nauðsynlegt væri að finna leiðir til 

að miðla því til ferðamanna. Eftirlit væri hluti að forvarnarstarfi og að samstarf hins opinbera 

og einkaaðila væri nauðsynlegt til að vel ætti að takast. 

 Einnig var talað um kostnaðarhliðina þegar björgunarsveitin er kölluð út. Þess má geta 

að björgunarsveitin sinnir ekki aðeins björgun og leit heldur kemur hún einnig að því að 

þjónusta ferðamanninn, eins og að draga bíla ef þeir festast. Öllum þessum þáttum er sinnt í 

sjálboðastarfi og fjármagnað með fjáröflunum hjá björgunarsveitunum og fjármagni sem 

kemur frá Landsbjörgu.  

7.1 Hvernig er samspil hins opinbera og 

einkaaðila?  

Hér verður leitast við að draga fram viðhorf viðmælenda á samspili hins opinbera og 

einkaaðila hvað varðar öryggismál ferðamanna í óbyggðum. 

Jónasi Guðmundssyni, fulltrúa slysavarnamála hjá Landsbjörgu,  finnst samvinna hins 

opinbera og einkaaðila vera afskaplega lítil, þegar kemur að öryggi í óbyggðum, en segir að 

það sé að breytast. Safetravel er samvinnuverkefni einka- og opinbera aðila sem hafa með 

öryggi ferðamanna að gera. Verkefnið er styrkt með fjármunum af þessum aðilum. Hann segir 

að núna séu loksins að koma ný ferðamálalög og verða öryggismál sett inn í reglurnar. Það er 

búið að leggja drög að nýjum ferðamálalögum fyrir ríkisstjórn og verða þau lögð fyrir Alþingi 

á næstunni. Þeim sem standa í forsvari fyrir fyrirtækin verður gert að hafa ákveðna menntun 

og reynslu. Það er búið að vera frumvarp í iðnaðarráðuneytinu síðan árið 2003 en ekkert hefur 

gerst. Fyrirtæki eru flest mjög skammt á veg komin með öryggismál, það er að segja minnsta 

kosti formlega. Þetta er í hausnum á þeim sem reka fyrirtæki og margir eru að gera það 
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ágætlega. Það eru mjög fá fyrirtæki sem hafa sett þetta á blað og eru raunverulega með 

gæðastjórnunarkerfi sem tengist öryggismálum.  

Elvar Jónssyni, formaður björgunarsveitar Garðabæjar, segir að þær björgunarsveitir 

sem taki þátt í Hálendisvaktinni fái smágreiðslu frá Landsbjörgu. Ásdís Dögg Ómarsdóttir, 

leiðsögumaður hjá Arctic Adventures, telur það mikinn plús að vita af Hálendisgæslunni á 

hálendinu. Hún nefnir svo að stjórnvöld reki Landhelgisgæsluna og Neyðarsímann 112. Ásdís 

gönguleiðsögumaður sagði að Arctic Adventures og Íslenskir Fjallaleiðsögumenn væru 

samkeppnisaðilar, en öryggisins vegna var ákveðið að talrás á Tetra talstöð væri opin þeirra á 

milli.  

Freyju Ágústsdóttur, starfsmanni á ferðaskrifstofu, finnst stjórnvöld ekki hafa nægilegt 

eftirlit með því hverjir séu að selja afþreyingu sem stunduð er í óbyggðum. Á hverju einasta 

sumri spretta upp fullt af fyrirtækjum í von um skjótann gróða á ferðamennsku. Sumt af þessu 

fólki sem stendur á bak við fyrirtækin, hefur ekki menntun eða reynslu til að fara með hóp af 

ferðamönnum upp á hálendið. Hún segir að það sé fyrst núna sem stjórnvöld og einkaaðilar 

séu farnir að spá í þessi mál. Jón Heiðar, eigandi fyrirtækisins situr í nefnd hjá Samtökum 

ferðaþjónustunnar. 

Við erum komin svo stutt á veg með ferðamálahugleiðingar uppi á hálendi, segir 

Þórður Gestsson, hestaleiðsögumaður. Stjórnvöld og fyrirtæki sem skipuleggja ferðir upp á 

hálendi verða að ákveða í sameiningu stjórnun á svæðinu.  

Sigurð Örn sölumaður hjá Bílaleigu Akureyrar var þeirrar skoðunar að það væri 

hlutverk hins opinbera að sjá um að sekta ökumenn á fólksbílum sem væru á fjallvegum. Í dag 

eru það hins vegar bílaleigurnar sjálfar sem sjá um að sekta ökumenn sinna bíla.  

7.2 Hvers vegna forvarnir? 

Hér verður farið yfir helstu niðurstöður úr viðtölum og vettvangsathugunum, hvað varðar 

mikilvægi forvarnarstarfsemi í öryggismálum í óbyggðum.  

Jónasi finnst ferðamenn almennt lítið upplýstir um öryggismál í óbyggðum Íslands. 

Enda hafi Íslendingar nánast ekkert sinnt þeim málaflokki. Hér ríki algjört bananalíðveldi og 

Íslendingar séu áratugum á eftir öllum öðrum þjóðum hvað varðar öryggi í óbyggðum. 

Hérlendis er engin stýring á svæðum en erlendis er ekki hægt að fara inn í  þjóðgarð án þess 

að skilja eftir ferðaáætlun. Á „extreme“ stöðum eins og Kilimanjaro í Tansaníu og á fleiri 

stöðum eru landverðir sem fara yfir búnað ferðamanna. Hérna fá ferðamenn að æða upp á 

Vatnajökul bara ef þá langar til þess. Ferðamennirnir þurfa ekki að skilja eftir neina 
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ferðaáætlun eða að taka með sér neyðarsendi eða neitt. Erlendis, á gönguleiðum eins og á 

Milford Track á Nýja Sjálandi, má bara visst stór hópur fara gönguna. Ferðamenn sem fara að 

skoða Inkaveldi í Andesfjöllum mega aðeins ferðast þar um í 12 til 16 manna hópum með 

leiðsögumönnum. Andesfjöll eru í Perú og telja Íslendingar Perú vanþróaðra land en Ísland. 

Jónas kemst þannig að orði „ég held að við séum bara á góðri íslensku með buxurnar á 

hælunum hvað varðar allt svona“. Ferðamenn þekkja ekki aðstæður hér og vanmeta oft 

aðstæður og hafa ofmat á eigin getu. Það sýndi sig í vetur því björgunarsveitin þurfti að ná í 

þó nokkra ferðamenn upp á Vatnajökul. Björgunarsveitin sótti ekki eingöngu illa búna 

ferðamenn heldur einnig þrælvana ferðamenn sem voru meðal annars búnir að fara á 

Grænlandsjökul og Everst en höfðu gefist upp á Vatnajökli. Vatnajökull er til að mynda allt 

öðruvísi heldur en Grænlandsjökull og meiri breytingar eru á veðráttu hér en þar. Með frekari 

fjölgun ferðamanna verða öryggiskröfur að vera meiri. Öryggisreglur eru nauðsynlegar bæði 

til að vernda auðlindina og ferðamanninn sjálfan 

Elvar talaði um að útlendingar væru vanir því að ekkert geti verið hættulegt því þeir 

lifa í svo vernduðu umhverfi. Þeir teldu að skipuleggjandinn eða eigandi staðarins yrði gerður 

ábyrgur fyrir því að enginn skaðaði sig eða lenti í háska. Það þyrfti að efla forvarnarstarfið og 

lausnin væri ekki að gefa út fleiri bæklinga því það hefði sýnt sig að fólk les þá ekki. Elvari 

og Ásdísi finnst það þyrfti að vera fræðslumyndband í flugvélunum og ferjunum fyrir þá sem 

hingað koma. Þá sagði Jónas að Icelandair væri nýlega byrjað að auglýsa Safetravel.is í 

sjónvarpskerfinu um borð í vélunum. Í töskusalnum á flugstöð Leifs Eiríkssonar, þar sem allir 

komufarþegar fara í gegnum, er svo stór auglýsing sem minnir á Safetravel síðuna. Ásdís vill 

að allir farþegar sem bóka flug hingað til lands fái sendan tölvupóst frá flugfélaginu um 

umhverfisvá á Íslandi, sama hvaða flugfélag á í hlut. Jónasi finnst að fólk og fyrirtæki hafi 

talið forvarnarstarf óþarft og ekki byrjað að tileinkað sér það fyrir alvöru fyrr en Daniel 

Markus Hoij lést á Sólheimajökli í vetur. Því miður þarf oft banaslys til að fólk sjái þörfina 

fyrir forvörnum. Daniel Markus Hoij var sænskur ferðamaður sem björgunarsveitin leitaði að 

í rúma tvo sólarhringa. Björgunarsveitarmenn fundu Daniel látinn í sprungu í um 600 metra 

hæð á Sólheimajökli 12. nóvember 2011 (Slysavarnarfélagið Landsbjörg, 2011).  

Jónas kom með hugmynd að því hvernig koma mætti fræðslu til ferðamanna sem 

koma hingað til lands með Norrænu. Hann vill sjá erlenda ökumenn þreyta próf áður en þeir 

fá að keyra hér á landi. Þeir fengju þá fræðslu á umferðarlögum og hvernig aka ætti um landið 

áður en prófið væri tekið. Fræðslan færi fram um borð á leið til Íslands þar sem 

ferðamennirnir eru að lámarki 17 klukkustunir á leiðinni, en það er siglingatíminn frá 
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Færeyjum. Einnig bendir Jónas á nauðsyn þess að bílarnir séu sótthreinsaðir til að vernda 

náttúruna, gróðurinn og lífríkið. Það tíðkast til dæmis í Ástralíu að bílarnir séu sótthreinsaðir 

áður en þeir fá að keyra inn í landið. Hérna fá ferðamenn hins vegar að keyra beint inn í 

landið athugasemdalaust.  

Eftirlit eins og Hálendisgæslan er stór partur í því að efla forvarnir segir Elvar. 

Hálendisgæslan er til að mynda í samstarfi við bílaleigur landsins. Gæslan tekur myndir af 

bílum frá leigunum sem mega ekki vera á fjallvegum og þá sektar bílaleigan leigutakann. 

Elvari finnst að fólk skilji hvorki né hlusti fyrr en það þurfi að blæða fyrir það, því fólk 

almennt vilji forðast útgjöld. Elvar telur ferðamenn ekki skilja  hættuna á því að fara á litlum 

fólksbíl upp á hálendi. Hann segir að þegar keyrt er inn í Landmannalaugar að ánni áður en 

komið er að skálanum, þá sé bílastæðið þakið smáum fólksbílum allt sumarið. Þetta þarf að 

fyrirbyggja því Hálendisgæslan hefur verið að stoppa bíla sem eru að fara út í ár. Gæslan 

hefur á þessu svæði þurft að draga ótal fólksbíla sem og jeppa upp úr ám þar sem ökumaður 

metur aðstæður vitlaust. Þetta vill hann svo tengja við það að fólk lifi í svo vernduðu 

umhverfi að það viti ekki hvað sé hættulegt. 

Elvar talaði um að almennt væru ferðamenn vel útbúnir en stundum gæti hann „ekki 

annað en fórnað höndum og spurt sig hvernig í andskotanum fólki dytti í hug að leggja af stað 

eins og það er útbúið“. Hann veit dæmi þess að ferðamenn séu að ganga Laugaveginn á 

gallabuxum, blank skóm og leðurjakka með ekkert með sér. Þetta eru undantekningar, en 

þetta er oft fólkið sem lendir síðan í vandræðum. Þetta eru vanalega útlendingar þar upp frá. 

Hér í nágrenni Reykjavíkur hefur hann séð Íslendinga í fjallgöngu sem sé ótrúlega illa búnir. 

Hann talar um að fólk átti sig ekki á því að það eru allt önnur veðurskilyrði uppi á fjöllum 

heldur en þegar lagt er af stað. Fólk er ekki að átta sig á því hvað veðrið getur verið fljótt að 

breytast. Ef það lendir í óhappi og þarf að bíða er því strax orðið kalt ef það er ekki nægilega 

vel búið. Ekki þarf að fara upp á jökul til að lenda í íslensku veðráttunni. Til dæmis ef einhver 

dettur á Esjunni og er blautur þá er hann fljótur að kólna vegna þess að það getur tekið nokkra 

klukkutíma fyrir björgunarsveitina að komast á slysstað. 

Hvað eru fyrirtækin sem bjóða upp á skipulagðar ferðir að gera til að koma 

öryggisþáttum til skila til ferðamannsins? Bæði Freyja og Ásdís segja að þau séu alltaf að 

brenna sig á því að vera að selja fólki jöklaferðir sem mætir á gallabuxum, strigaskóm og 

skyrtu og heldur að það sé nógu vel klætt. Leiðsögumennirnir vísa fólki frá ef það er ekki 

nægilega vel útbúið. Einnig hefur fyrirtækið tekið upp á því að leigja út hlífðarföt og 

gönguskó fyrir ferðamenn sem koma í ferðir með þeim. Til þess að reyna að fyrirbyggja að 
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ferðamenn komi svona illa útbúnir hafa verið búnir til listar með þeim útbúnaði sem þeir 

þurfa að taka með sér í ferðirnar. Þessir listar eru sendir á ferðamennina áður en þeir koma í 

ferðirnar. Í sérhæfðari ferðum, eins og jökulgöngum, flúðasiglingum eða snorkling, útvegar 

Arctic Adventures allan sérhæfðan öryggisbúnað eins og til dæmis brodda, ísaxir og belti 

þegar farið er upp á jökul. Fyrirtækið starfar eftir öryggisreglum sem eru innan fyrirtækisins 

og það hefur þróað sjálft. Allir leiðsögumenn sem starfa hjá Arctic Adventures hafa setið 

námskeið í fyrstu hjálp í óbyggðum og eru með fyrstu hjálpar búnað í öllum ferðum. 

Útbúnaðurinn er sjúkrapúði og ef eitthvað fer úr sjúkrapúðanum þá er skýrsla skrifuð. 

Áður en lagt er af stað í ferð er veðurspáin skoðuð og segir Ásdís að þau séu orðin 

lunkin í að lesa í veðrið. Oft sé tvísýnt með veðrið og erfitt getur verið að taka ákvörðun um 

hvort eigi að fara í ferðina eða ekki. Þetta getur verið rosalega erfið ákvörðun þegar veðrið 

getur brugðið til beggja vona, því kannski er ferðin að gefa nokkrar milljónir í kassann. Ekki 

er þó farið af stað ef þau eru ekki viss um að geta komið fólkinu heilu heim. Einnig getur 

komið upp sú staða að snúa þurfi við áður en leiðarenda er náð, eins og á Hvannadalshnúk, og 

þá getur komið upp sú staða að ferðamenn verða mjög pirraðir og jafnvel látið það bitna á 

leiðsögumanninum sem þarf að taka þessa erfiðu ákvörðun.  Dæmi eru um að jafnvel sé 

öskrað á þá.  

Þegar Ásdís fer í almennar gönguferðir biður hún fólkið um að láta sig vita ef það er 

eitthvað sem er að. Oft er fólk ekkert í góðu formi en vill ekki vera manneskjan sem er síðust. 

Þá sé hætta á því að fólk verði rænulaust og orkulaust. Það er fljótt að gerast. Hún minnir fólk 

ávallt á að drekka nóg til að fyrirbyggja ofþornun, en þar sem á Íslandi er oft svalt í lofti þá 

finnur fólk síður fyrir þorsta. Svo ef um lengri gönguferðir er að ræða þá er farið ítarlegra í öll 

öryggisatriði og einnig þarf að passa upp á að næra sig vel. Um leið og fólk fer að verða 

kærulaust þá er hættan meiri á að eitthvað geti komið upp á. Í öllum ferðum er passað upp á 

að fólk klæði sig rétt eftir aðstæðum.  

Þórður hestaleiðsögumaður segir að allir ferðamenn sem fara í hestaferð með þeim fari 

á fund hjá Íshestum áður en lagt er af stað. Á fundinum er farið yfir hættur sem geta leynst á 

hálendinu. Allan hlífðarfatnað og útbúnað fyrir ferðina fá ferðamenn á staðnum. Á fyrsta degi 

ferðar fer töluverður tími í að ræða við ferðamennina um hvað þeir hafa gert áður og hvaða 

reynslu þeir hafa í hestamennsku. Hestakostur er fundinn út frá viðtölum við ferðamennina 

því hestar eru misjafnir eins og hver og einn einstaklingur. „Þó svo að fyrir einhverjum séu 

hestar bara hestar, þá eru hestar mjög mismunandi og fólk mjög mismunandi“. Það þarf að 

lesa í hæfileika fólks áður en hesturinn er afhentur því helstu slysin sem verða í þessum 
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ferðum eru tengd hestum. Til að fyrirbyggja slys þá eru ferðamenn fræddir um allar þær 

hættur sem mögulega geta komið upp. Þessi fræðsla snýr að þeim búnaði sem notaður er, eins 

og til dæmis að beislið og hnakkurinn þurfa að vera rétt sett á. Svo er ferðamönnum kennt 

hvernig skuli bera sig að þegar riðið er yfir á eða niður brattar hlíðar eða upp fjöll o.s.frv. Sér 

öryggisreglur eru hjá Íshestum og viðbragðáætlanir eru gerðar og kynntar. Leiðsögumennirnir 

eru svo með sjúkrapúða og gátlista í hestatöskunum og bílnum, sem einn starfsmaður 

ferðarinnar kemur á í skálann þar sem gist er. Sjúkrapúðinn inniheldur allt það helsta fyrir 

minniháttar slys og þessir gátlistar eru útskýringar á því hvernig skal bregðast við óhöppum. 

Ásdís talaði um að skilti og merkingar á hálendinu væri ábótavant og nefndi dæmi að 

það vantaði merkingar hjá Sólheimajökli. Hún hefur lent í því að þurfa að leiða ferðamenn 

niður af jöklinum, sem eru ekki með henni í ferð. Ferðamenn sem koma með rútu í 

skoðunarferð og eru ekki útbúnir.  

Jónas er á þeirri skoðun að bæði Vatnajökulsþjóðgarður og Þingvallarþjóðgarður með 

Silfru eiga vera búnir að setja upp einhverjar reglur hjá sér. Það bara mega allir koma að kafa í 

Silfru, það á að vera löngu búið að setja upp reglur um hámark á dag til að vernda auðlindina. 

7.3 Hver á að borga? 

Með fjölgun ferðamanna þá liggur beinast við að spyrja hver eigi að borga fyrir útköllin? Er 

hægt að gera greinarmun á því hvort ferðamaðurinn er innlendur eða erlendur? Mest allt 

fjármagn björgunarsveitanna kemur með fjáröflunum sem fer fram hérlendis og sú staða 

kemur oft upp að erlendir ferðamenn sem koma til landsins njóta góðs af þjónustu þeirra. 

Sumir þessara ferðamanna koma á bílnum sínum með Norrænu, með allan mat með sér og 

sofa í bílunum og skila engum eða litlum gjaldeyri til samfélagsins (Jónas Guðmundsson, 

viðtal 18. apríl 2012). 

 Ásdís Dögg Ómarsdóttir (viðtal, 2012) segist benda ferðamönnum sem vilja fara í 

fjallgöngu á eigin vegum að ganga frá Landmannalaugum yfir í Þórsmörk. Hún segir að það 

sé öruggari gönguleið heldur en t.d. Hornstrandir þar sem þar eru landverðir. Hún talar um að 

með því að fara á eigin vegum í gönguferðir þar sem minna eftirlit er, þá séu meiri líkur á 

útgjaldsfrekum útköllum Hálendisvaktarinnar. Hún vill helst að ferðamenn fari í skipulagðar 

ferðir heldur en á eigin vegum eins og gefur að skilja. 

Jónas er á þeirri skoðun að greiðsla fyrir útkall myndi í einhverjum tilvikum virka en í 

flestum tilfellum virka verr. Með þessu á hann við að ef ferðamenn þurfa að kalla eftir aðstoð 

og vita að þeir þurfi að greiða fyrir það, þá drægju þeir það að biðja um aðstoð því þeir vilja í 
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lengstu löð forðast útgjöld. Hætta væri á að ferðamenn drægju það of lengi þannig að skaðinn 

yrði meiri. Reynslan úti í heimi hefur sýnt einmitt það. Hins vegar má setja ákveðnar reglur 

innan þjóðgarðanna um tryggingar. Þegar ferðast er á ákveðinn hátt og á ákveðnum árstíma þá 

þyrftu að liggja fyrir tryggingar sem tryggingafélögin annað hvort hérlendis eða erlendis selja 

og að þeim fylgdi ákveðin sjálfsábyrgð. Þetta ætti ekki við þegar um neyð væri að ræða, 

heldur aðstoð eins og er búin að vera á Vatnajökli í allan vetur. Neyð er náttúrulega það sem 

allir bregðast við. 

Ef til þess kæmi að ferðamenn þyrftu að tryggja sig hjá tryggingarfélagi telur Elvar að 

það myndi draga úr gæðum þjónustunnar sem björgunarsveitin veitir í dag. Tryggingafélög 

myndu alltaf leitast við að draga úr kostnaði og kannski senda bara tvo menn til að leysa 

verkefnið þegar það þyrfti kannski tíu menn. 

Ásdís tekur í svipaðan streng og Jónas og finnst að ferðamenn sem þurfi á 

þjónustuaðstoð að halda eigi að greiða fyrir hana. Hún nefnir dæmi úr Ölpunum, en þar geta 

ferðamenn gengið í fjallaklúbb sem kostar u.þ.b. 3.000 kr. Þá eru þeir sjálfkrafa búnir að 

kaupa tryggingu. Ferðamaðurinn fer svo í félagsheimili alpaklúbbsins og skráir sig í bók og 

setur ferðaáætlun inn. Starfsmenn fjallaklúbbsins fylgjast svo með því hvort ferðamenn séu að 

skila sér á tilsettum tíma. Hérna er það hending hvort ferðaáætlun hjá ferðamönnum liggi 

fyrir. Ferðamenn eru farnir að hætta sér út í hættulegri hluti. Vegna þess að það eru komnar 

betri græjur, landakort, GPS og upplýsingar á netinu. Það þyrfti að búa til einhvers konar 

miðstöð hérna sem ferðamenn gætu komið í og skráð sig inn. 

Elvar hefur alltaf verið talsmaður þess að ekki eigi einu sinni að minnast á þá 

hugmynd að ferðamenn greiði fyrir útkall. Meðan þetta fyrirkomulag virkar þá á að halda því 

áfram. Ef rukka ætti fyrir útkall, þegar um leit er að ræða, þá vaknar sú spurning hver eigi að 

borga? Er það sá sem er farið að leita að? Eða er það sá sem hringdi og bað um leitina? Sá 

sem er talinn týndur er kannski ekkert týndur og er kannski í góðu yfirlæti í einhverjum skála 

og á þá að ganga á hann og rukka? Elvar segir að ef ferðamenn lenda í þannig aðstæðum að 

þeir þurfa á hjálp að halda og þurfa að hugsa sig um hvort þeir eigi að kalla eftir aðstoð af því 

að það muni kosta þá, þá erum við klárlega að horfa á miklu stærri vandræði. Ferðamenn eiga 

að vera tiltölulega óhræddir við að óska eftir aðstoð strax í upphafi. Því þá eru meiri líkur á 

því að ástandið verði ekki alvarlegt.  

Þórður er á svipuðu máli og Elvar og telur það ekki ganga upp að ferðamaðurinn 

greiði fyrir útkall, en hann geti skilið það að fjármagn verði að koma einhvers staðar frá. Það 
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fjármagn gæti komið úr greininni sjálfri, ferðaþjónustunni, eða með einhvers konar 

skattheimtu sem renni beint til björgunarsveita.   
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8 Umræður og ályktanir 

Í viðtölunum var leitast eftir upplifun viðmælenda á öryggi ferðamanna í óbyggðum. Víða 

virðist pottur vera brotinn á samstarfi hins opinbera og einkaaðila, sérstaklega hvað varðar 

eftirlitshlutverk hins opinbera. Eftirlit með þeim sem starfa í ferðaþjónustu er einmitt eitt af 

meginatriðunum sem kom fram í frumvarpi til breytinga á lögum nr. 73/2005, um skipan 

ferðamála. Til að auðvelda þetta eftirlit verða reglur að vera skýrar og ferðaþjónustuaðilar 

verða að mynda sér stefnu í öryggismálum sem sé sýnileg. Eins og fram hefur komið eru 

mörg fyrirtæki skammt á veg komin með að marka sér stefnu í öryggismálum og því verður 

að breyta. Með tilkomu Vakans, gæða- og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar, gefst 

ferðaþjónustuaðilum færi á að nýta sér staðla og leiðbeiningar Vakans sem verkfæri. Með 

Vakanum má ætla að ferðaþjónustuaðilar öðlist samkeppnishæfari stöðu á markaði. Það getur 

reynst mikilvægt til að stemma stigu við komu óábyrgra aðila inn á markaðinn, því eins og 

Freyja kom inn á, þá er eftirlit með ferðaþjónustuaðilum ábótavant. Á hverju sumri koma inn 

á markaðinn nýir aðilar, sumir hverjir óábyrgir sem hugsa fyrst og fremst um hagnaðinn en 

láta sig öryggisatriðin minna varða. Því fleiri ferðaþjónustuaðilar sem kjósa að starfa eftir 

stöðlum Vakans því betra. Það má leiða að því líkur að með því fækki komu óábyrgra aðila 

inn á markað. Að sama skapi myndi ný lagasetning vera hindrun fyrir þá. Íslendingar eru seint 

á ferðinni með að skerpa á öryggismálum ferðamanna um landið og fylgja eftir ríkjandi 

löggjöf.  Það vekur athygli rannsakanda hve langan tíma það tók að setja Vakann á laggirnar 

þar sem gæðaeftirlitið var fyrirskipað af iðnaðarráðuneytinu árið 2008 en ekki var byrjað að 

taka á móti umsóknum fyrr en núna í febrúar 2012.   

Íslendingar hafa fram að þessu verið hikandi við að setja ferðamönnum skorður í 

ferðum þeirra um hálendið ef tilmæli um ófærð vega er frátalin. Mikið er hægt að læra af 

öðrum þjóðum sem lengra eru komnar á sviðum öryggismála ferðamanna eins og Jónas nefnir 

í kafla 7.2. Ekki einungis öryggisins vegna heldur einnig til að vernda auðlindina sem náttúran 

er. 

Guðmundur Páll Ólafsson (2000) segir að á síðari hluta 20. aldar hafi heimur öræfanna 

farið að opnast fyrir ferðamönnum. Nú í dag eru ferðamenn óhræddir við að hætta sér út í 

óbyggðir Íslands vegna þess að það eru komin leiðsögutæki sem upplýsa ferðamanninn og 

opna þannig hálendið ennþá meira.  
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Í grein Lorimer og Lund (2003) er sagt frá því að GPS tæki geti stuðlað að 

ábyrgðarleysi notanda. Einnig var sagt að leiðsögumaður ráðlagði ferðamönnum frá því að 

leggja áttavitanum og mældi með að hann yrði notaður samhliða GPS tækinu. Ásdís 

gönguleiðsögumaður talaði um að ferðamenn væru farnir að hætta sér út í hættulegri hluti 

með tilkomu betri leiðsögutækja. Óvanan ferðamann gæti skort yfirsýnina. Ferðamenn geta 

farið að treysta of mikið á tæknina sem getur veitt falskt öryggi. Til dæmis getur GPS tæki 

sagt til um nákvæma staðsetningu ferðamannsins, þó svo hann hafi ekki hugmynd um hvar 

hann er með tilliti til landslags. Einnig gerir GPS tæki ekki greinamun á góðu og slæmu veðri. 

 Velmegun og daglegt öryggi borgarbúans, sem er þorri ferðamanna á hálendinu, í 

óbyggðum firri þá raunhæfu mati á aðstæðum. Jón G. Snædal (2003) varar við því að 

ferðamenn aki um jökul án leiðsagnar kunnugra. Eins og fram kom hjá viðmælendum fá 

ferðamenn að vaða upp á hálendið hvernig sem þeir eru búnir og engar reglur eru sem taka á 

því. Í bókinni Jöklar á Íslandi er talað um hvað Vatnajökull sé erfiður viðureignar. Það rímar 

við það sem Jónas sagði að björgunarsveitin hefði farið margar ferðir í vetur, árið 2011-2012, 

til að aðstoða ferðamenn og í þeim hópi var fullt af vönum jöklaförum. Það mætti því setja 

ákveðnar reglur um tryggingu ef kalla þyrfti eftir aðstoð, en þetta ætti ekki að gilda um neyð. 

Hálendisgæslan aðstoðar og bjargar ferðamönnum í sjálfboðavinnu. 

Það má spyrja sig hvenær sú starfsemi fari yfir þolmörk sín, annars vegar vegna þess 

að björgunarsveitarmenn gefa sína vinnu og hins vegar fá björgunarsveitirnar mest allt sitt 

fjármagn frá landsmönnum í gegnum fjáraflanir. Jónas talaði um ferðamenn sem koma með 

Norrænu. Það er í mörgum tilvikum erlendir ferðamenn, sem sumir hverjir koma hingað á 

bílum sínum með Norrænu, jafnvel með allar birgðir matar og eldsneytis með sér, sem njóta 

góðs af þjónustu Hálendisgæslunnar. Þessir ferðamenn skila litlu til samfélagsins.   

Ferðamenn leigja sér bílaleigubíla og bílar geta komið með Norrænu hvaðanæva úr 

heiminum og engar reglur eru til sem taka á því til að vernda náttúruna, lífríki og gróður.  

Freyja, Ásdís og Þórður tala öll um að fyrirtækið útvegi ferðamönnum hlífðar og 

öryggisfatnað í ferðum sínum. Þó er ekki hægt að fullyrða að þetta sé almennt hjá 

ferðskipuleggendum og ferðaskrifstofum. 

Svo virðist sem aðstandendur ferðaþjónustu starfsemi gangi bæði með axlabönd og belti 

hvað varðar fyrirbyggjandi aðgerðir öryggis. Væntanlega vegna þess að hægt er að lögsækja 

þá ef þeir eru ekki nægilega viðbúnir. Vandinn liggur þá fyrst og fremst grafinn hjá 

sjálfstæðum ferðalöngum sem fara um óbyggðir á eign vegum. 
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Veðrið er örugglega ótryggasti þátturinn í ferðum um óbyggðir. Meðal annars þess vegna eru 

hertar kröfur og eftirfylgni reglna um öryggi á ferðum ferðalanga um óbyggðir á Íslandi er 

algjört lykilatriði. Mikilvægt er að kynna sér vel það svæði sem aka á um og þá með tilliti til 

færðar og ástands vegarins, um að gera að nýta sér þjónustusíma Vegagerðarinar.  

Blendnar skoðanir á greiðslu fyrir aðstoð björgunarfólks var meðal viðmælenda. En það 

er umhugsunarefni að á Íslandi ríkir sú hugmynd að gestgjafar eigi að greiða kostnað af 

móttöku ferðamanna. Á meðan að víða annars staðar er þessu öfugt farið. Það gæti gert 

ferðamenn ábyrgari í að láta vita af sér og mynd skapa störf ef ákveðið verður að fara leiðir 

með tryggingar eins og Jónas og Ásdís tala um.  

Óhætt er að segja að Björgunarsveitir landsins sé sterkar og spili lykilhlutverk þegar 

kemur að aðstoða ferðamenn í óbyggðum. 

Það er mikilvægt fyrir Íslendinga að setja reglur um hversu margir ferðamenn 

heimsækja hvern stað. Þannig mætti ætla að ferðaþjónustan verði arðbærari til lengri tíma 

litið. Samt sem áður er eins og takmarkið með ferðaþjónustu hér á Íslandi sé að koma fleiri 

ferðamönnum til landsins. Það er hagur samfélagsins að stjórnvöld og ferðaþjónustufyrirtæki 

vinni saman að bættu öryggi ferðamanna. Því það er ímynd fyrir ferðaþjónustu greinina að 

hafa öryggið í lagi og fækka slysum.  
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