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Útdráttur 
 

Í þessari ritgerð er leitað svara við því hvað Farfuglahreyfingin er, hvaðan hún kom, 

hvernig hún barst til Íslands og hvernig þróunin var í fyrstu. Farfuglaheimilin á Íslandi 

eru í dag 36 talsins og þau má finna víðsvegar um landið. Þau voru könnuð með 

eigindlegri rannsókn en sú aðferð var notuð til að fá innsýn í hvert og eitt 

farfuglaheimili, kynnast eigendum þeirra, viðhorfi þeirra til ferðaþjónustunnar, 

samvinnu milli farfuglaheimila og hvort eigendurnir telji Íslendinga þekkja til þeirra þar 

sem langstærsti hluti ferðamanna sem þá sækja eru erlendir ferðamenn. Þekking, reynsla 

og viðhorf Íslendinga til Farfuglahreyfingarinnar og farfuglaheimilanna hér á landi og 

erlendis voru síðan könnuð með megindlegri rannsókn en megináherslan var þó lögð á 

farfuglaheimilin á Íslandi. 

Farfuglahreyfingin þróaðist fyrst í Þýskalandi. Það var kennari að nafni Richard 

Schirrmann sem stóð fyrir opnun á fyrsta farfuglaheimilinu árið 1912. Hann var síðan 

duglegur að dreifa hugmyndinni um allan heim því hann vildi að ungmenni gætu 

ferðast. Hér á landi voru það tveir stúdentar, Bergur Vigfússon og Hilmar Kristjánsson, 

sem voru sammála um að vöntun væri á félagsskap hér á landi sem gerði ungu fólki 

kleift að ferðast. Þeir sóttu fyrirmynd Farfuglafélagsskaparins til Þýskalands. Helsta 

niðurstaða eigindlegu rannsóknarinnar er sú að farfuglaheimilin eru eins misjöfn að 

stærð og gerð og þau eru mörg hér á landi. Flestir eigendur töldu að Íslendingar þekktu 

ekki nægilega vel til Farfuglahreyfingarinnar sem varð einnig niðurstaða megindlegrar 

rannsóknar höfundar, þar sem aðeins 47% svarenda höfðu heyrt um 

Farfuglahreyfinguna en 61% hafði heyrt um Hostelling International sem er enska nafn 

hreyfingarinnar. Það sama má segja um það hvort svarendur höfðu gist á farfuglaheimili 

á Íslandi en aðeins 31% svarenda hafði gist en 45% höfðu gist á farfuglaheimili 

erlendis. Svo virðist vera sem Íslendingar séu kunnari hreyfingunni erlendis en hér 

heima. 

 

Abstract 
 

The focus of this thesis was to find out what hostelling is really about, where it came 

from, how it took roots in Iceland and what it was like at the beginning. Iceland has at 

this day 36 hostels all over the country, and this thesis contains quantitative resulting in 

input from all of the owners of those 36 hostels, such as what is their take on the 

business, how the working relationship between the hostels is like and if they think the 

Icelandic people know how they operate because most of their guests are foreigners. 

Then based on quantitative research, the thesis looks into how the Icelandic people look 

at the movement and what they truly think of it both here at home and abroad, but with 

focus on the movement here in Iceland. 

The hostelling business originated in Germany in the year 1912, a teacher named 

Richard Schirrmann founded the first hostel there. He then went on to spread his idea all 

over the world. His desire was that young people could travel the world. The main 

hostel movement in Iceland was created by two students named Bergur Vigfússon and 

Hilmar Kristjánsson, they both agreed that a movement like the one from Germany was 

missing in Iceland so they adopted the model and started it in Iceland. The main results 

of the qualitative research was that there is no one model for a hostel, they are unique 

every one of them when it comes to size or shape and there are many here in Iceland. 

Most of the owners agreed that local people didn’t know as much as they would want 

them to know about the movement. This was also the result of the quantitative research 

that the author based on. Only 47% of people asked knew about the Icelandic movement 
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but 61% had heard of Hostelling International which is the English name of the 

movement. The same can be said about locals staying at hostels in Iceland but only 31% 

of those that took part in the research had stayed in a hostel, but 45% in hostels abroad. 

In the end it looks like the Icelandic people know more about the movement overseas 

than in their own country. 
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1. Inngangur 

Saga ferðaþjónustunnar á Íslandi spannar stuttan tíma, hún er því ung atvinnugrein í 

þeirri mynd sem hún er í dag. Fólk áttaði sig ekki á því að ferðaþjónustan gæti verið 

atvinnugrein fyrr en á síðasta áratug 20. aldar. Ferðaþjónusta teygir arma sína yfir 

marga þætti sem atvinnugrein, þar má sem dæmi nefna öll fyrirtæki og einstaklinga sem 

vinna við störf sem viðkoma ferðalögum. Nafn greinarinnar gefur vísbendingu um það 

til hvers er verið að vísa; þjónusta við ferðamenn (Birna G. Bjarnleifsdóttir, 2006). Á 

tiltölulega stuttum tíma hefur ferðaþjónusta skapað sér sess sem ein af mikilvægustu 

atvinnugreinum landsins og gegnir æ veigameira hlutverki. Það sem atvinnugreinin 

gerir fyrir land og þjóð er að afla gjaldeyris sem er svo mikilvægur og að skapa fjöldann 

allan af störfum á hinum ýmsu stöðum (Ferðamálastofa, 2008). Gildi ferðaþjónustunnar 

er því mikið og leynist víða, þá ekki síst í byggðum sveita þar sem heimamenn hafa 

tekjur og atvinnu af þessari atvinnugrein en án hennar hefðu sennilega margir staðir lagt 

upp laupana (Elías Bj. Gíslason, 2009). 

Ferðaþjónusta snertir ýmsa þætti og er Farfuglahreyfingin engin undantekning 

þar sem hreyfingin inniheldur fyrirtæki og einstaklinga sem vinna við að þjónusta 

ferðamenn. Engar íslenskar rannsóknir að höfundi vitandi hafa verið gerðar á 

Farfuglahreyfingunni og farfuglaheimilunum á Íslandi. Uppbygging ritgerðarinnar er á 

þá leið að henni er skipt upp í þrjá hluta. Í fyrsta hlutanum er leitað eftir svörum um það 

hvað Farfuglahreyfingin er, hvaðan hún kom, hvernig hún barst til landsins og hvernig 

hún þróaðist í fyrstu. Því næst er megindlegri rannsókn beitt til að kanna þekkingu, 

viðhorf og reynslu Íslendinga af Farfuglahreyfingunni og farfuglaheimilum hér á landi 

og erlendis en megináherslan er lögð á Ísland. Síðasti hluti ritgerðarinnar er eigindleg 

rannsókn þar sem hvert og eitt farfuglaheimili á Íslandi er rannsakað með það í huga að 

fá innsýn í þau öll. Einnig eru eigendur heimilanna spurðir út í ferðaþjónustuna, hvað 

eigendur telji að hún geri fyrir landið, hver séu tækifæri hennar og hverjar séu ógnirnar. 
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2. Farfuglahreyfingin og farfuglaheimilin 

Farfuglahreyfingin eru félagssamtök sem margir hverjir þekkja betur sem Hostelling 

International eða Alþjóðlega Farfuglahreyfingin. Félagssamtökin hafa það að leiðarljósi 

að gera öllum kleift að ferðast og því er leitast við að bjóða gott verð við allra hæfi. Til 

þess að halda ferðakostnaði í lágmarki notast fólk við sjálfsþjónustu á farfuglaheimilum. 

Kostirnir við heimilin eru meðal annars gestaeldhús sem öllum gestum stendur til boða 

að nýta en það heldur kostnaði gesta í lágmarki. Einnig er boðið upp á setustofur 

(Farfuglar, e.d.-a) sem njóta mikilla vinsælda hjá gestum því þar geta gestir kynnst öðru 

fólki sem gistir og/eða átt notalega stund með samferðafólki. Í mörgum setustofum 

farfuglaheimila má finna bókahillur með bókum sem ætlaðar eru gestunum, ferðamenn 

geta einnig skipt út sínum bókum fyrir aðrar og er þetta eins og lítið bókasafn. Að auki 

geta verið spil og margt annað í boði en þetta er þó misjafnt eftir heimilum (Friðrik 

Karlsson, munnleg heimild, 2. febrúar 2012).  

Engin tvö farfuglaheimili eru eins. Farfuglaheimili á Íslandi bjóða upp á margs 

konar gistingu hvort heldur sem er í sumarhúsum eða herbergjum. Herbergin eru í 

ýmsum stærðum, frá eins manns tíu manna herbergja. Innifalið í verði eru sængur og 

koddar en viðskiptavinur getur valið um fjölbreytt úrval gistirýma; að koma sjálfur með 

rúmföt, leigja þau á staðnum eða notast við svefnpoka. Þá eru nokkrir staðir sem bjóða 

að auki upp á uppábúin rúm. Sum farfuglaheimili bjóða upp á morgunverð og sumstaðar 

er hægt að panta hádegis- og/eða kvöldverð sem er inni á heimilum eða í samstarfi við 

matsölustaði (Farfuglar, e.d.-c).  

 

 

2.1. Upphaf Farfuglahreyfingarinnar 

Stofnandi Farfuglahreyfingarinnar var þýskur kennari að nafni Richard Schirrmann, 

hann var fæddur árið 1874 í Austur-Prússlandi. Afi hans og faðir voru báðir kennarar og 

fetaði hann í fótspor þeirra og gerðist barnakennari árið 1895. Hann trúði því að fólk 

lærði í gegnum beina athugun og tók nemendur sína því oft í skoðunar- og gönguferðir í 

stað hefðbundinnar kennslu í skólastofu. Hann leit á náttúruskoðun og útiveru sem 

hollan skóla. Schirrmann kenndi í nokkur ár í þorpsskólum í Masuriu og strax þá lét 

hann gönguferðir um héraðið vera mikilvægan þátt í kennslunni. Árið 1901 flutti hann í 

iðnaðarbæ í Ruhr og árið 1903 fluttist hann að skóla í Altena. Hann sleppti engu 

tækifæri til að fara með nemendur sína í gönguferðir um sveitirnar. Gönguferðirnar gátu 
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staðið yfir í allt að nokkra daga og fengu þá Schirrmann og nemendur hans gistingu á 

sveitabæjum en það var ævinlega vandamál að fá gistingu á þessum tíma (Heath, 1962). 

Í einni af kennsluferðum hans, 26. ágúst árið 1909, lenti kennsluhópur hans í 

þrumuveðri sem geisaði alla nóttina. Hópurinn fékk skjól í skólabyggingu í Bröl-dal. 

Skólastjórinn þar leyfði þeim að nota kennslustofu til svefns og bóndi nokkur gaf þeim 

hey til að sofa á. Á meðan drengirnir sváfu lá Schirrmann andvaka, það var þá sem hann 

fékk hugmyndina um að skólar í Þýskalandi mætti nýta til þess að veita gistingu þegar 

ekki væri stunduð kennsla. Þorp gætu haft vinaleg farfuglaheimili sem staðsett væru 

með dags gönguleið á milli, tilgangurinn væri að bjóða ungt göngufólk velkomið. Þessa 

stormasömu nótt kom hugmyndin að því sem koma skyldi og hefur hún þróast og orðið 

að þeirri miklu hreyfingu sem til er í dag, Farfuglahreyfingunni (Heath, 1962).  

Árið 1910 skrifaði Schirrmann ritgerð um hugmynd sína; Volksschülerherbergen 

eða farfuglaheimili. Hann taldi að tvær kennslustofur myndu duga, ein fyrir stráka og 

önnur fyrir stelpur, hægt væri að stafla borðum þannig upp að pláss myndi skapast fyrir 

15 rúm; hvert rúm myndi samanstanda af strádýnu og kodda, einnig yrðu tvö lök og 

teppi. Hver og einn þyrfti að halda sínum svefnstað hreinum og snyrtilegum. Það var 

síðan árið 1912 sem fyrsta formlega farfuglaheimilið var opnað í gömlum kastala í 

Altena. Kastalinn var lagfærður, útbúinn og hannaður eins og Schirrmann vildi; með 

tveimur svefnsölum sem höfðu umfangsmiklar þriggja hæða viðarkojur, eldhús, 

snyrtingar og sturtur. Farfuglahreyfingin óx hratt og aðeins ári eftir að fyrsta 

farfuglaheimilið var opnað eða árið 1913 voru þau orðin 83 talsins og 21.000 gistinætur 

skráðar og áfram hélt hreyfingin að vaxa og vex enn (Grassl og Heath, 1982). 

Frá árinu 1914 til ársins 1918 var Schirrmann í þýska hernum en tók við kennslu 

strax að ófriði loknum. Í fyrstu reyndi hann að gegna hinu vaxandi starfi 

Farfuglahreyfingarinnar í frítíma sínum en smátt og smátt varð hann að hætta kennslu 

því hann vildi sinna farfuglastarfinu heilshugar. Þýska Farfuglasambandið var formlega 

stofnað árið 1919 þar sem Schirrmann var forseti og næstu 14 árin vann hann sleitulaust 

að því að dreifa smitandi áhuga sínum um Þýskaland og síðar um önnur lönd (Grassl og 

Heath, 1982).  

Sumarið 1931 voru 12 Farfuglasamtök starfandi í Evrópu með 2.600 

farfuglaheimili en lítið samband var á milli samtakanna. Þetta tók þó breytingum 20. 

október árið 1932 þegar fyrsta alþjóðlega ráðstefna Farfuglasamtakanna var haldin á 

hóteli í Amsterdam. Ráðstefnan var sótt af fulltrúum 11 Farfuglasamtaka frá; Belgíu, 

Tékkóslóvakíu, Danmörku, Englandi og Wales, Frakklandi, Þýskalandi, Írlandi, 
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Hollandi, Noregi, Póllandi og Sviss. Ráðstefnan markaði upphaf Alþjóðlegs Bandalags 

Farfugla sem betur er þekkt í dag sem Alþjóðlega Farfuglahreyfingin eða Hostelling 

International (Grassl og Heath, 1982).  

Árið 1933 þegar Shirrmann var orðinn frægur um heim allan fyrir 

Farfuglahreyfinguna þá versnaði aðstaða hans í Þýskalandi, Nasistar komust til valda 

þetta sama ár og yfirtóku þeir hreyfinguna og Schirrmann þurfti að skilja að honum væri 

ofaukið. Árið 1936 neyddu nasistar hann síðan til að segja af sér forsetaembættinu í 

alþjóðasambandinu og honum var bannað að fara úr landi. Hann dró sig því í hlé og bjó 

í kyrrþey með fjölskyldu sinni næstu tíu árin. Við lok seinni heimstyrjaldarinnar tók 

hann til starfa á nýjan leik, þá sjötugur að aldri. Hann byrjaði að byggja upp þýsku 

Farfuglahreyfinguna og árið 1949 hafði honum tekist að endurreisa þýska 

Farfuglasambandið. Í síðustu ræðunni sem hann flutti, þá 86 ára að aldri, talaði hann um 

farfuglaheimilin, húsin þar sem allir ungir ferðalangar gætu gist, þar sem þjóð æskunnar 

hefur sama rétt og sömu skyldur, þetta var skilnaðarkveðja stofnanda 

Farfuglahreyfingarinnar (Heath, 1962). 

 

 

2.2. Upphaf Farfuglafélagsskaparins á Íslandi 

Það var kvöld eitt í byrjun ársins 1939 þegar tveir ungir stúdentar sátu yfir kaffibolla á 

Hótel Íslandi og ræddu saman, að talið barst meðal annars að ferðalögum og útilífi. 

Stúdentarnir, Bergur Vigfússon og Hilmar Kristjánsson, höfðu báðir gaman af 

ferðalögum og útivist. Þeir voru sammála um að hér á landi vantaði félagsskap sem 

gerði ungu fólki mögulegt að ferðast ódýrt og skoða landið sitt sér til ánægju og 

yndisauka. Því ákváðu þeir að stofna slíkan félagsskap sem gæti bætt úr þessari vöntun 

og fengu þeir þriðja manninn með sér í lið, Þór Guðjónsson, til að koma þessu í 

framkvæmd. Undirbúningsstarfið hófst strax næsta dag og hugmyndin um félagsskap 

sem gerði ungu fólki kleift að ferðast með litlum kostnaði tók skjótt á sig form (Þór 

Guðjónsson, 1959).  

Leitað var í erlendar fyrirmyndir og varð sá félagsskapur fyrir valinu sem hafði 

byrjað í Þýskalandi um aldamótin 1900, heitið hér á landi varð Farfuglafélagsskapurinn. 

Seinnihluta janúarmánaðar unnu þremenningarnir að því að móta markmið og skipulag 

félagsskaparins og ræddu þeir við hina ýmsu menn í því sambandi og var þar á meðal 

maður að nafni Þorsteinn Jósepsson sem veitti þeim mikla hjálp þar sem hann hafði 

kynnst Farfuglahreyfingunni í Þýskalandi af eigin raun. Þegar skipulag 
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Farfuglafélagsskaparins hafði verið mótað var næsta skref tekið sem var að ræða við 

forráðamenn framhaldsskóla í Reykjavík og nágrenni um að fá leyfi til að kynna hinn 

fyrirhugaða félagsskap fyrir nemendum. Leyfin reyndust auðfengin og þar af leiðandi 

var farið í að halda kynningarfundi í skólum. Undirtektirnar voru á flestum stöðum 

góðar og því ekki eftir neinu að bíða heldur en að stofna félagsdeildir. Fyrsta 

Farfugladeildin var stofnuð í Menntaskólanum í Reykjavík 10. febrúar árið 1939 og á 

næstu vikum voru stofnaðar 15 Farfugladeildir með tæplega 1700 félagsmönnum. Í 

mánuðnum þar á eftir var haldinn stofnfundur Bandalags íslenskra Farfugla í 

Menntaskólanum í Reykjavík og sátu þar 70 fulltrúar frá 13 félagsdeildum með um 

1500 félagsmönnum. Á þessum degi var gengið frá lögum fyrir bandalagið og kosið í 

stjórn þess (Þór Guðjónsson, 1959).  

Samtökin störfuðu mikið fyrstu mánuðina; tveir skemmti- og fræðslufundir voru 

haldnir, sem og námskeið í ferðamennsku fyrir fararstjóra og tóku 50 Farfuglar þátt í 

því. Yfir sumarið var farið í ferðalög um helgar og opnuð var skrifstofa til að leiðbeina 

Farfuglum um ferðalög. Útvegaðir voru staðir til gistingar fyrir Farfugla á hinum ýmsu 

stöðum; dýnum, teppum og eldunartækjum var komið þar fyrir. Bjartsýni var það sem 

einkenndi Farfuglafélagsskapinn, félagsskapurinn stefndi hátt og ætlaði sér að koma upp 

neti af gististöðum um landið eins og þekktist erlendis. Þetta var heilmikið starf sem fór 

vel af stað fyrsta sumarið en raunin varð sú að Farfuglar notuðu gististaðina lítið. Ekki 

var mikið um að Farfuglar ferðuðust nokkrir saman eftir eigin áætlun eins og vonast 

hafði verið til en talsvert var af þátttakendum í hópferðum um helgar sem Farfugladeild 

Reykjavíkur stóð fyrir. Grunnurinn var því ekki eins góður hér á landi eins og vonast 

var eftir í byrjun (Þór Guðjónsson, 1959). 

Farfuglar sáu um margar ferðir og lögðu til fararstjóra, þeir voru meðal annars 

frumkvöðlar að ferðum um óbyggðir Íslands (Ragnar Guðmundsson, 1957). Ár hvert 

var gerð ferðaáætlun fyrir árið, síðar komu inn ferðaáætlanir fyrir sumarleyfisferðir sem 

voru lengri en þær ferðir sem farið höfðu verið í byrjun (Ragnar Guðmundsson, 1959). 

Á sumrin var farið í ferðalög, bæði dags- og helgarferðir. Dagsferðirnar voru flestar 

gönguferðir og helgarferðirnar voru yfirleitt þannig að farið var á ákveðna staði og þar 

slegið upp tjöldum. Þeir sem áttu ekki tjöld gátu fengið afnot af tjöldum sem Farfuglar 

áttu og þaðan var síðan haldið í stuttar og langar gönguferðir um nágrennið. Farfuglar 

lögðu til kaffi og kakó í öllum helgarferðum og var eitt matartjald með í för. Ferðirnar 

voru fyrir alla, hvort sem menn voru félagsmenn eða ekki, þó fengu félagsmenn afslátt. 

Drykkja var bönnuð í ferðunum því ferðamenn kynntust ekki landinu ölvaðir (Gunnar I. 
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Hjartarson, 1972). Fyrsta hópferð Farfugla sem var vikuferð var farin í júlímánuði árið 

1942 í Þórsmörk (Ragnar Guðmundsson, 1976). 

Árið 1947 var keypt herbifreið sem tók 14 manns í sæti, þessi bifreið var gjarnan 

kölluð María. Hún var nauðsynleg til að gera ferðir betri þar sem hún var notuð undir 

smærri hópferðir og ýmsa flutninga (Ásmundur J. Ásmundsson, 1959). 

Hinar ýmsu skemmtanir ótengdar ferðalögum voru haldnar á vegum 

Farfuglafélagsskaparins, þær voru bæði á sumrin og veturna. Sem dæmi um skemmtanir 

voru tómstundakvöld, kennsla í ýmiskonar föndri (Tómstundanefnd, 1957), hlöðuball, 

fræðslu- og kynningarkvöld fyrir erlenda gesti (Ragnar Guðmundsson, 1959), 

skemmtikvöld með bingó og dansi (Ragnar Guðmundsson, 1960), vetrar- og 

sumarskemmtanir, handavinnukvöld, spilakvöld, myndakvöld, skemmtanir og þorrablót 

(Gunnar I. Hjartarson, 1972) ásamt mörgum öðrum uppákomum.  

Í byrjun var starfseminni öðruvísi háttað en tíðkast í dag. Tilgangur 

hreyfingarinnar var að fá fólk til að sinna útivist og náttúruskoðun, leiðbeina því um 

ferðalög, gera fólki kleift að ferðast ódýrt og efla allskyns ferðamenningu. Hér á landi 

var þetta aðallega skólahreyfing en þróaðist smátt og smátt í þá átt að vera sjálfstæður 

félagsskapur fjölbreytts hóps af fólki á öllum aldri sem hafði ánægju af útivist og 

ferðalögum, hvort sem væri innan eða utan lands (Ragnar Guðmundsson, 1970b).   

 

 

2.3. Fyrsta Farfuglahreiðrið, Valaból 

Bandalag íslenskra Farfugla var stofnað 2. mars árið 1939 og árið 1941 var vakin 

athygli á því að það vantaði gististaði eða útileiguból sem hægt væri að notast við. 

Fyrsti staðurinn sem varð fyrir valinu var Músarhellir við Valahnúka sunnan við 

Hafnarfjörð, staðurinn fékk nafnið Valaból (Ólafur Björn, 1957). Músarhellir hafði 

verið notaður sem náttstaður gangnamanna fram undir 1900. Eina staðfestingin sem 

vitað er um að þetta hafi verið fyrsti staður Farfugla er að finna í fundagerðarbók 

Bæjarráðs Hafnarfjarðar 13. júlí 1942. Valaból átti að vera áningar- og gististaður 

Farfugla og annars útivistarfólks, eins konar Farfuglahreiður. Um leið og leyfi fékkst frá 

Hafnarfjarðarbæ hófust Farfuglar handa við að útbúa hellinn; hann var mokaður út, 

veggir voru hlaðnir, hurð var sett upp ásamt glugga, fjalagólf var lagt, innréttingar voru 

gerðar og komið var upp aðstöðu til eldunar, svæðið var girt af og ullarteppi voru á 

staðnum til afnota fyrir næturgesti. Á árunum 1962 til 1963 var allt tréverk fjarlægt því 

það hafði fúnað, einnig var eldunar- og viðlegubúnaður tekinn (Haraldur Þórðarson, 
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1981). Gólfið var þá lækkað enn meir og lagt steinhellum. Eftir að búið var að lagfæra 

hellinn og gera hann nothæfan fyrir gistingu aftur var hafist handa við ræktunarstarf en 

þá þurfti að girða nágrenni hellisins af. Þegar því lauk var landið undirbúið til 

gróðursetningar. Mikill hugur var í mönnum og fljótlega þurfti að fá leyfi til að færa 

girðinguna út en samkvæmt heimildum var fimm sinnum sótt um leyfi til 

Hafnarfjarðarbæjar um stækkun svæðisins. Síðast var svæðið stækkað árið 1990 og 

síðustu framkvæmdir í Valabóli áttu sér stað sumarið 2004 og var það samstarfsverkefni 

milli Farfugla og Hafnarfjarðarbæjar (Farfuglar, e.d.-e).  

Eftir að Valaból missti stöðu sína sem gististaður breyttist staðurinn í fjölsóttan 

áningarstað almennings. Fyrstu árin var hellirinn mikið notaður til gistingar og fljótlega 

skapaðist sú hefð að hafa gestabækur á staðnum sem eru heimildir í dag um þann mikla 

fjölda gesta sem árlega kom á staðinn og tíðkast sú hefð á mörgum farfuglaheimilum 

enn í dag (Farfuglar, e.d.-e).  

Margir höfðu í gegnum tíðina lagt sitt af mörkum til starfseminnar í Valabóli en 

fremstur í flokki var þó Haraldur Guðmundsson og kona hans Vigdís Lilja Bjarnadóttir 

en þau litu að mestu eftir staðnum, ræktuðu hann og prýddu á allan hátt. Mikið var 

gróðursett í Valabóli og árið 1970 var þar orðið að finna 103 innlendar plöntur og níu 

erlendar jurtir (Ragnar Guðmundsson, 1970a).  

 

Við höfum húsaskjól 

það heitir Valaból, 

og þangað leitar hugurinn 

í kviðum jafnt sem sól. 

Þar eru ótal hólf og ágætt fjalagólf 

þar liggja augun í kammó 

þó að klukkan verði tólf. 

 

(Ljóð fengið úr fréttabréfi Farfugla árið 1970, 2(14)). 

 

 

2.4. Farfuglinn 

Þann 25. apríl 1957 eignaðist Farfuglahreyfingin hér á landi sitt eigið málgagn en áður 

en það kom til hafði verið rætt í nokkur ár um nauðsyn þess. Blaðið fékk nafnið 

Farfuglinn. Með fréttablaðinu átti að vera hægt að ná til félagsmanna en fyrst og fremst 

var því ætlað að auka þekkingu og skilning félagsmanna á málefnum félagsins og 

Alþjóðabandalagsins. Það var gert með því að flytja hverju sinni fréttir af því helsta sem 
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var að gerast innan samtakanna og koma þannig félagsmönnum í samband við 

félagsheildina (Ari Jóhannesson, 1957).  

 

 

2.5. Farfuglaskírteini  

Árið 1962 öðlaðist Bandalag íslenskra Farfugla (BÍF) rétt til þess að gefa út fullgild 

farfuglaskírteini (Ragnar Guðmundsson, 1963). Sú var tíðin að fólk þurfti að hafa mynd 

af sér í farfuglaskírteinum og þurftu þau einnig að hafa ákveðinn lit en þetta breyttist 

árið 1973, þá þurfti ekki lengur mynd né ákveðinn lit á skírteinin en stærð þeirra þurfti 

að vera innan viss ramma (Ragnar Guðmundsson, 1973).  

Með því að kaupa farfuglaskírteini fær viðskiptavinur bestu kjör sem 

farfuglaheimili hér á landi og rúmlega 5000 farfuglaheimili um allan heim bjóða. 

Skírteinið veitir einnig margs konar kjör og afslætti fyrir ferðamanninn sem tengjast 

ferðalögum og/eða ferðamennsku á einhvern hátt (Farfuglar, e.d.-b). Einhver 

farfuglaheimili á Íslandi bjóða líka upp á afslátt fyrir alla þá sem gista, sama hvort um 

meðlimi er að ræða eða ekki (Friðrik Karlsson, munnleg heimild, 9. febrúar 2012).   

Á mörgum stöðum erlendis eru skírteinin nauðsynleg svo gestir fái gistingu á 

farfuglaheimili en svo er ekki á Íslandi, þar geta allir gist hvort sem þeir hafa skírteini 

eður ei. Þeir sem ekki hafa skírteini í fórum sínum mega búast við því að greiða minnst 

10% og mest um 20 % hærra verð fyrir gistingu sína. Skírteini gilda í eitt ár frá 

útgáfudegi þess. Hægt er að kaupa farfuglaskírteini á öllum farfuglaheimilum landsins 

og eru þau útbúin á staðnum meðan viðskiptavinur bíður, en einnig er hægt að panta 

skírteini á netinu þar sem viðskiptavinur fyllir út tiltekið form og fær svo skírteinið sent 

í pósti. Þrjár tegundir korta eru til; einstaklingsskírteini, fjölskylduskírteini sem gildir 

fyrir einn til tvo fullorðna og börn að 16 ára aldri og hópskírteini sem gildir fyrir allt að 

tíu manns sem ferðast saman. Þá er líka hægt að kaupa stærra hópskírteini en þá bætist 

við auka gjald (Farfuglar, e.d.-b).  

 

 

2.6. Gæðastaðlar Farfugla 

Farfuglaheimili á Íslandi þurfa að uppfylla kröfur um gæðastaðla sem eru 

lágmarkskröfur sem Alþjóðasamtök Farfugla gera til rekstraraðila farfuglaheimila um 

allan heim en heimilin eru hvött til að ganga enn lengra. Með gæðastöðlunum er reynt 

að tryggja að komið sé til móts við óskir og væntingar gesta, með aðstöðu og þjónustu 
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sem veitt er hvar sem er í heiminum. Eigendur farfuglaheimilanna bera ábyrgð á því að 

þekkja gæðastaðlana og fylgja þeim eftir í rekstri og jafnframt að starfsfólk þeirra þekki 

þá og vinni í samræmi við þá (Farfuglar, e.d.-d). Ásamt gæðastöðlunum þurfa 

farfuglaheimili að uppfylla kröfur sem íslensk yfirvöld gera samkvæmt lögum og 

reglugerð um gististaði (2007); heilbrigðis- og byggingarreglugerð, öryggiskröfur, 

brunamálareglugerð og reglur um húsnæði vinnustaða. Gæðastöðlum 

Farfuglahreyfingarinnar er skipt upp í sex flokka og eru þeir eftirfarandi; þjónusta og 

viðmót, hreinlæti, öryggi, friðhelgi, þægindi og aðbúnaður, og rekstur í sátt við 

umhverfið. 

 

2.6.1. Þjónusta og viðmót  

Farfuglaheimili skulu vera opin öllum gestum og þeir njóta jafnréttis að öllu leyti. Allir 

eiga rétt á góðri þjónustu, hjálpsemi og viðmóti sem einkennist af vinsemd og virðingu. 

Gestgjafar og starfsfólk bera ábyrgð á velferð gesta og að hún sé höfð að leiðarljósi. 

Gestir geta dvalið á farfuglaheimilum eins lengi og þeir vilja og aðstæður leyfa. Öllum 

fyrirspurnum og bókunum skal svara á skjótan og skilvirkan hátt sama hvernig þær 

berast. Gestum er boðin sú þjónusta að bókað sé fyrir þá á öðrum farfuglaheimilum. 

Merkingar farfuglaheimila skulu vera fullnægjandi, samræmdar og smekklega settar 

upp á viðeigandi stöðum þar sem þær vísa á farfuglaheimilið; af vegi og/eða á húsinu 

sjálfu. Einnig þarf fáni Farfuglanna að vera við heimilin svo og merkingar innandyra 

með leiðbeiningum og upplýsingum um opnunartíma móttöku, gjaldskrá og ef húsið er 

lokað hluta af degi skulu upplýsingar vera um það ásamt neyðarnúmeri ef eitthvað 

kemur upp á þegar enginn starfsmaður er í húsinu. Margs konar hagnýtar upplýsingar 

skulu vera í boði eins og bæklingar um farfuglaheimilin, kynningar- og 

upplýsingabæklingar, upplýsingar um samgöngur og áætlunarbíla, afþreyingu og 

athyglisverða staði í kring. Gestir sem bíða eftir að móttaka opni eiga að hafa aðgang að 

salerni og aðstöðu til að geyma farangur sinn. Starfsmenn í móttöku skulu gera 

ráðstafanir ef gestir mæta mjög seint í hús. Farfuglaheimilin skulu vera opin í sjö 

klukkustundir á dag í það minnsta og starfsmenn tilbúnir að aðstoða gesti eftir þörfum. 

Við innritun þurfa gestir að fylla út gestaskrá. Ef hegðun gesta er óviðeigandi er þeim 

vísað á dyr og eigendur eru hvattir til að láta skrifstofu Farfugla og önnur 

farfuglaheimili vita af ferðum viðkomandi (Farfuglar, e.d.-d).  
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2.6.2. Hreinlæti  

Farfuglaheimili skulu vera hrein og vel við haldið, það á jafnt við utandyra sem innan. 

Að utan sé aðkeyrsla og lóð snyrtileg og að innan sé gistirýmið sjálft og allt sem því 

viðkemur hreint og vel við haldið og gólfefni í góðu lagi. Dýnur í rúmum skulu hafa 

yfirbreiðslu sem hægt er að taka af og þvo. Sængur og koddar standa gestum til boða og 

skal starfsmaður sjá til þess að notað sé lak, sængur- og koddaver til að koma í veg fyrir 

beina snertingu sængur og kodda við gesti. Í gestaeldhúsum heimilanna skal vera allt 

það nauðsynlegasta sem fólk þarf til eldunar ásamt efni og búnaði til að gestir geti þrifið 

eftir sig. Sorpílát skulu vera smekkleg og í samræmi við umhverfið. Öll hreinlætistæki; 

salerni, sturtur, handlaugar og fleira skulu ávallt vera hrein og í góðu lagi. Helstu 

hreingerningarefni skulu vera til staðar fyrir gesti til að nota ef þörf er á (Farfuglar, e.d.-

d).  

 

2.6.3. Öryggi  

Gestgjöfum farfuglaheimila er skylt að gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi 

gesta sinna og eigna þeirra á meðan á dvöl þeirra stendur. Gestum á að standa til boða 

aðgangur að öruggum hirslum til að geyma verðmæti og persónulega muni. Ráðstafanir 

þarf að gera til að koma í veg fyrir að óviðkomandi aðilar komist inn á heimilin. Ef 

kojur eru á heimilum skal frágangur vera þannig að gestum stafi ekki hætta af því að 

falla úr efri koju. Svefnaðstaða sem ekki er bókuð sem sérherbergi þannig að gestir deili 

þar af leiðandi herbergi með öðrum skal vera aðskilin á milli kynja. Starfsfólk heimila 

skal vera fært um að takast á við neyðartilvik sem geta komið upp og neyðarbúnaður 

skal vera til staðar. Ef einhvers konar öryggisvandamál eru á heimilum skulu gestir vera 

upplýstir um það til að draga úr hættu sem getur hlotist af því. Öll tilskilin leyfi skulu 

hanga frammi til sýnis fyrir gesti og gangandi (Farfuglar, e.d.-d).  

 

2.6.4. Friðhelgi 

Nauðsynlegt er að aðskilja hreinlætisaðstöðu karla og kvenna þar sem það er hægt. Ef 

kynjum er blandað í herbergi er nauðsynlegt að það sé gert með samþykki allra sem í 

herberginu eru. Gestir sem veljast saman í herbergi skulu gæta þess að friðhelgi annarra 

raskist ekki. Í sameiginlegri aðstöðu skulu vera stólar og borð fyrir gesti og lýsing 

þægileg. Á farfuglaheimilum eru reykingar bannaðar innandyra. Gluggar í 

svefnherbergjum verða að hafa gluggatjöld sem hylja og dimma vel (Farfuglar, e.d.-d).    
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2.6.5. Þægindi og aðbúnaður 

Farfuglaheimili verða að geta veitt gestum sínum góðan nætursvefn í þægilegri og 

vistlegri aðstöðu. Í herbergjum skulu vera stök rúm og/eða kojur, sæng og koddi við 

hvert rúmstæði, borð og stólar, snagar eða fataskápar, spegill, ruslakarfa, gluggatjöld 

sem hylja og dimma, góð lýsing og mælt er með að hafa sér lýsingu við hvert rúmstæði. 

Gestum stendur til boða að leigja rúmföt og búa um rúmin sín sjálfir, að bjóða upp á 

uppábúin rúm er ekki skilyrði en kjörið ef gestgjafar vilja bjóða upp á aukna þjónustu 

gegn auka gjaldi. Lágmarks rými skal vera milli rúma og lofts einnig skal vera lágmarks 

svefnrými og gólfpláss á hvern gest í herbergi. Að hafa sem flest fjölskylduherbergi er 

gott. Farfuglaheimili skulu hafa að lágmarki eitt salerni fyrir hverja 12 gesti, einn vask 

fyrir hverja sex gesti og eina sturtu eða bað fyrir hverja 15 gesti. Á salernum skal vera 

ruslakarfa, handþurrkur og sápa. Stærð og fyrirkomulag gestaeldhúsa skal vera í 

samræmi við fjölda gesta heimilis og nóg af helstu tækjum og áhöldum til matargerðar. 

Ef engin matsala er og ekki möguleiki á að kaupa matvöru í nágrenninu er nauðsynlegt 

að bjóða upp á sölu á matvöru og annarri nauðsynjavöru á staðnum og ef það er ekki 

hægt þurfa gestgjafar að taka það sérstaklega fram í kynningarefni um heimilið. 

Setustofa skal vera til staðar eða einhvers konar sameiginleg aðstaða. Lýsing þarf að 

vera góð og þá sérstaklega í setustofum og stigum. Húsakynni, útbúnaður og umgengni 

þarf að vera þannig að gestir verði fyrir sem minnstu ónæði af völdum utanaðkomandi 

hávaða og umgangs annarra gesta og starfsfólks innanhúss (Farfuglar, e.d.-d).  

 

2.6.6. Rekstur í sátt við umhverfið 

Rekstur í sátt við umhverfið þarf að vera í samræmi við umhverfisstefnu Farfugla. 

Ávinningur af því að vinna sérstaklega að umhverfisstarfi í rekstri er aukin hagræðing, 

jafnvel sparnaður þegar á heildina er litið og meiri sátt við umhverfið. Gestgjafar eru 

hvattir til að móta sér eigin umhverfisstefnu og prófa sig áfram í rekstri í sátt við 

umhverfið. Í gestaeldhúsum skal einungis vera boðið upp á margnota borðbúnað. 

Forðast skal í rekstrinum óþarfa sóun á umbúðum með því til dæmis að velja frekar 

stærri einingar. Umhverfismerktar vörur skal fremur velja en aðrar vörur og einnig skal 

leitast við að velja íslenskt fram yfir erlent. Þar sem boðið er upp á morgunverð skal að 

minnsta kosti bjóða upp á þrjár tegundir af heimagerðri/heimaræktaðri/lífrænni 

matvöru. Gestum skulu veittar upplýsingar um gæði íslenska vatnsins um leið og þeir 

eru hvattir til vatnsdrykkju. Gestgjafar skulu reyna eins og mögulegt er að versla 

vistvænt og draga um leið úr sorpmagni með því að nota fjölnota vörur í stað einnota, 
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velja endurrunnið eða endurnýtanlegt, flokka úrgang og skila til endurnýtingar öllu sem 

hægt er að endurnýta. Skýrar leiðbeiningar verða að hanga uppi fyrir gesti til að fara 

eftir við flokkun á sorpi. Starfsfólki eru einnig kynntar vinnureglur um losun og 

meðhöndlun á sorpi. Að minnsta kosti skal flokka gos- og drykkjarumbúðir, lífrænan 

úrgang, spilliefni og bylgjupappa/dagblöð/tímarit. Notuðum bæklingum er safnað frá 

gestum og þeir notaðir fyrir aðra. Gestir eru hvattir til að skilja þurrvöru eftir handa 

öðrum gestum í stað þess að henda henni. Þvottaefni sem notuð eru skulu notuð 

sparlega, efni til viðhalds á byggingu og innanstokksmunum skulu vera viðurkennd 

vistvæn efni. Eiturefni/sterk óvistvæn efni má ekki nota til daglegra þrifa eða annarrar 

starfsemi. Stubbahús eða álíka hlutur skal vera til staðar fyrir sígarettur. 

Klósettilmsteinn er ekki notaður nema hann sé umhverfisvottaður. Að minnsta kosti 

80% af þeim hreinlætisvörum sem eru notaðar skulu vera umhverfisvottaðar, að 

meðtöldum þvottaefnum. Við dagleg þrif er notaður búnaður og klútar sem þarfnast 

ekki kemískra hreinsiefna. Fylgjast skal með orkunotkun og notkun vatns með það að 

leiðarljósi að hafa yfirsýn og geta gripið inn í ef eitthvað fer úrskeiðis. Fylgjast skal 

reglulega með pípulögn og ofnakerfi hússins og sjá til þess að ójafnvægi í kerfum og 

bilunum eða leka sé kippt í liðinn hið fyrsta. Skipta skal út perum fyrir sparperur þar 

sem það er hægt, þeim perustæðum þar sem ekki er hægt að nota sparperur, skal skipt út 

þegar kemur að viðhaldi. Öll ný hreinlætistæki sem keypt eru skulu valin með endingu 

og orku/vatnssparnað í huga. Gestir eru hvattir til að slökkva ljós til að spara orku, 

einnig skal slökkva á ljósum og tækjum eftir vinnu til að spara orku. Upplýsingar skulu 

vera á stöðunum um gönguleiðir og áhugaverða staði á svæðinu sem hægt er að nálgast 

fótgangandi eða á hjóli. Gestir eru hvattir til samaksturs og gestum er hjálpað að 

skipuleggja það ef möguleiki gefst. Beina skal gestum og öðrum vegfarendum inn á 

stíga á lóðum og landareignum þannig að hlífa megi jörðinni og viðkvæmum gróðri. 

Umhverfisstefna Farfugla skal hanga uppi í almenningsrými sýnileg fyrir gesti og 

gangandi og skal starfsfólki heimilanna kynnt stefnan (Farfuglar, e.d.-d).  
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3. Megindleg frumrannsókn höfundar 
 

3.1. Almennt um megindlegar rannsóknaraðferðir  

Megindleg rannsókn byggist á afleiðslu, hún er samheiti yfir þær rannsóknir sem 

byggjast á mælanlegum félagslegum staðreyndum. Rannsakandi byrjar á því að setja 

fram eina rannsóknarspurningu eða fleiri sem hann afmarkar með einni eða fleiri 

tilgátum sem hann síðan reynir að sanna eða afsanna með rannsókn sinni. Til þess velur 

rannsakandi tilraun eða könnun; hvort sem er heppilegra fyrir rannsóknina. Rannsakandi 

semur spurningar sem hann setur upp í spurningalista (Björn Bergsson, 2002). 

Spurningalisti þarf að hafa vandlega hannaðar spurningar sem kalla fram áreiðanleg 

svör frá úrtakinu (Collis og Hussey, 2003). Allir í úrtakinu eru beðnir um að svara sömu 

spurningunum. Þegar verið er að spyrja hinna ýmsu spurninga í könnun þarf 

rannsakandi að gæta mikillar varfærni í orðalagi. Orðalag má ekki vera leiðandi og helst 

á rannsakandi að forðast neitun í spurningu, þar sem svarendum gæti yfirsést neitunin í 

spurningunni. Mælt er með að texti í spurningu sé stuttur því með langri spurningu er 

hætta á að svarendur séu búnir að gleyma því sem spurt var um í upphafi, stuttar og 

markvissar spurningar eru því yfirleitt bestar. Það getur verið þægilegt að nota opnar 

spurningar frekar en að hafa þær lokaðar en það getur þó reynst erfitt að vinna úr 

svörum opinna spurninga, oftast er það svo að rannsakandi reynir að flokka svörin niður 

í viðráðanlegan fjölda svarmöguleika þannig að úrvinnslu opinna spurninga svipi mjög 

til úrvinnslu lokaðra spurninga (Björn Bergsson, 2002). Þó þægilegt sé að nota opnar 

spurningar er best í megindlegri rannsókn og ráðlagt að nota lokaðar spurningar en með 

lokuðum spurningum velur þátttakandi svar eftir fyrirfram ákveðnum valkostum (Collis 

og Hussey, 2003). 

Hópurinn sem svarar spurningunum verður úrtak. Mikilvægt er að úrtakið henti 

fyrir rannsókn svo að sem réttust mynd komi af því sem verið er að rannsaka. Með 

svarhlutfalli eða svörun er átt við fjölda þeirra sem voru í úrtakinu og tóku þátt. Það er 

sama hversu vel rannsókn er gerð, ekki er alltaf hægt að ná til allra í úrtakinu, það 

nefnist brottfall. Rannsakandi valdi hagkvæmnisúrtak en í því felst að rannsakandi velur 

þátttakendur í rannsókninni þannig að auðvelt sé að ná til þeirra, kostnaður sé lítill og 

eins að lítill tími fari í rannsóknina. Oftast eru kannanir sem byggjast á 

hagkvæmnisúrtaki lagðar fyrir stórt úrtak á stuttum tíma (Björn Bergsson, 2002).  

Rannsakandi safnar saman gögnunum sem hann hefur fengið og vinnur úr 

upplýsingunum með tölfræðilegum hætti og setur niðurstöður fram með línuritum eða 
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töflum. Eftir úrvinnslu gagnanna ætti rannsakandi að sjá hvort tilgátan sé sönn eða 

ósönn. Meginmarkmið könnunar er að færa þær niðurstöður sem úr henni koma yfir á 

stærri hóp en tekur þátt í rannsókninni sjálfri (Björn Bergsson, 2002; Veal, 2006). 

 

 

3.2. Tilgangur og markmið  

Megintilgangur og markmið með rannsókn þessari sem nú verða gerð skil er fyrst og 

fremst að kanna þekkingu, reynslu og viðhorf Íslendinga til farfuglaheimila á Íslandi og 

erlendis. Markmiðið er ekki síður að fá svör við því hvernig þeim sem þekkja til 

farfuglaheimilanna líkar við þau og hvaða viðhorf fólk hefur til þeirra sem ekki hefur 

nýtt sér þessa tegund gistiþjónustu. Höfundi er ekki kunnugt um að rannsókn sem þessi 

um farfuglaheimili hafi verið framkvæmd áður.  

 

 

3.3. Framkvæmd rannsóknar 

Rannsókn var sett fram með því markmiði að kanna þá þætti sem myndu gefa sem 

bestar niðurstöður varðandi þekkingu, reynslu og viðhorf Íslendinga til 

Farfuglahreyfingarinnar og farfuglaheimila. Val á rannsóknaraðferðinni var því 

hefðbundin megindleg rannsókn þar sem lagður var fram spurningalisti og svörin síðan 

greind, taldi höfundur verksins að sú leið væri best til þess fallin að fá sem nákvæmastar 

niðurstöður. Eftir miklar vangaveltur voru spurningarnar valdar með það að leiðarljósi 

að niðurstöður þeirra myndu lýsa viðfangsefninu á sem breiðastan hátt (Björn Bergsson, 

2002). Því var ákveðið að fara eftir eftirfarandi gátlista Björns Bergssonar (2002) um 

gerð spurninga; 

 Nota lokaðar spurningar frekar en opnar. 

 Spyrja beinna spurninga og leggja áherslu á skýran texta. 

 Spyrja aðeins um eitt atriði í hverri spurningu. 

 Nota hlutlaust orðalag. 

 Forðast leiðandi orðalag. 

 Forðast að nota neitunina ekki. 

 Svarkostir spurninga mega ekki skarast. 

 Vera viss um að ekki vanti mikilvæga svarkosti. 

 Röðun spurninga á spurningalista þarf að vera góð; áhugaverðar spurningar 

framarlega, viðkvæmar spurningar síðast, auðveldar spurningar fyrst og 

spurningar um áhuga á undan spurningum um þekkingaratriði.  

 Varast skal að breyta spurningarlistanum úr könnun í þekkingarpróf. 
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 Tilgangur könnunar er að mæla viðhorf tiltekins hóps eða hópa og það er því 

mikilvægt að halda sig við aðalatriðin og gleyma ekki óþægilegum spurningum 

ef þær eru mikilvægar fyrir rannsóknina.  
 

Rannsakandi fékk einnig Markús Einarsson forstjóra Farfuglahreyfingarinnar til 

að aðstoða sig við gerð spurninga, sem og Dr. Edward Hákon Huijbens forstöðumann 

Rannsóknamiðstöðvar ferðamála. 

Spurningalisti könnunarinnar innihélt 19 spurningar, en höfundur var þeirrar 

skoðunar að spurningarnar gæfu sem bestar niðurstöður varðandi það sem hann vildi ná 

fram. Af þeim spurningum voru 16 lokaðar spurningar, tvær blandaðar lokuðum og 

opnum spurningum og ein alveg opin spurning sem var lokaspurning könnunarinnar. 

Fyrstu þrjár spurningarnar voru grunnspurningar til að sjá hvernig svarhlutfallið skiptist 

á milli kynja, aldurs og menntunarstigs. Spurningar sem komu næst á eftir tengdust því 

sem höfundur leitaði eftir að fá svör við. Í viðauka 2 (bls. 78-80) má sjá spurningarnar 

sem lagt var upp með.  

Söfnun gagna stóð yfir tímabilið frá 26. febrúar 2012 til 14. mars 2012 en þá 

lokaði höfundur könnuninni þar sem næg svörun var komin til greiningar gagna.   

 

 

3.4. Úrvinnsla gagna 

Höfundur ákvað að notast við Questionpro netkönnunarforrit. Það var stofnað af 

tveimur hugbúnaðarráðgjöfum sem töldu að hugbúnaður ætti að gera líf fólks 

auðveldara. Eftir mörg ár sem starfandi ráðgjafar höfðu þeir komist að því að ekki væri 

mikið af einföldum lausnum og ákváðu að útbúa hugbúnað sem væri einfaldur í notkun 

og með góða undirstöðu. Stefna Questionpro er að skila háþróuðum netkönnunum sem 

eru aðlagaðar að kröfum markaðarins og í leiðinni að viðhalda jafnvægi milli 

sveigjanleika og auðveldrar notkunar. Questionpro miðar að því að gera netkönnun og 

niðurstöður hennar auðveldar og að þeir sem noti þetta forrit þurfi ekki að búa yfir 

sérstakri tækniþekkingu til að geta gert rannsókn og unnið úr henni (Questionpro, 

2012). Þetta er ástæða þess að höfundur notaði þessa tegund forrits til að útbúa könnun 

sína, einfalt og gott. Forritið bauð upp á margar lausnir úr niðurstöðum könnunarinnar 

og sýndi allar niðurstöður flokkaðar eins og beðið var um, SPSS og Excel. Eftir að 

nægur fjöldi hafði svarað könnuninni var hafist handa við úrvinnslu á svörum og voru 

spurningarnar teknar í þeirri röð sem þær birtust og þannig unnið úr þeim koll af kolli. 
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3.5. Þátttakendur 

Til að nálgast þátttakendur fyrir rannsóknina var sú ákvörðun tekin að gera netkönnun. 

Ástæða þess að netkönnun varð fyrir valinu var í fyrsta lagi að auðvelt væri að ná til 

fólks með þeim hætti, í öðru lagi að slíkt væri hraðvirkt, í þriðja lagi að hægt væri að ná 

góðri svörun, í fjórða lagi að það væri ódýrt og í fimmta lagi að það væri skilvirkt. 

Könnunin var send á nemendur og starfsfólk Háskólans á Akureyri, tvö 

kvennablaklið, Bjarkir og Ka-Freyjur, Hornfirðingafélagið, kennara við Melaskóla í 

Reykjavík og síðan voru vinir og vandamenn höfundar beðnir um að senda könnunina 

vinum og fjölskyldu sem búa úti á landi til þess að fá svörun frá fólki sem býr annars 

staðar en á Norðurlandi.  

Úrtak rannsóknarinnar var fólk eldra en tvítugt, ástæða þess að yngra fólk var 

ekki tekið með í rannsóknina var að höfundur taldi yngra fólk hefði ekki eins mikla 

reynslu af ferðalögum og þeir sem eru um tvítugt eða eldri og ákvað því að draga 

mörkin þar. Markmiðið með úrtakinu var að reyna að fá svörun frá fjölbreyttum hópi 

einstaklinga á öllum aldri en með þessum takmörkunum.   

Það voru 815 manns sem fóru inn á netkönnunina, af þeim voru 591 sem byrjuðu 

á könnuninni og 554 þátttakendur sem luku henni. Þátttakendur sem byrjuðu á henni en 

luku henni ekki voru þannig 37 manns en samkvæmt því var svarhlutfallið 94% þeir 

sem byrjuðu að svara og kláruðu til enda. En samkvæmt heildinni sem fór inn á 

könnunina var svarhlutfallið mun minna eða 68% sem kláruðu.  

 

Mynd 1: Svarhlutfall  

Þegar könnunin var gerð var lagt upp með þrjár grunnspurningar, sú fyrsta var að kanna 

kynjahlutfallið sem yrði í könnuninni. Af þeim þátttakendum sem skiluðu gildum 

könnunum var hlutfallssvörunin nokkuð ójöfn, karlmenn voru með tæplega einn fjórða 

68% 

32% 

Svarhlutfall 

Luku könnun  Luku ekki könnun  
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af svarhlutfalli eða 23% en konur voru mun hærra hlutfall í könnuninni með rúmlega 

þrjá fjórðu af svörun eða 77% af heildinni sem svaraði.  

 

Mynd 2: Kyn þátttakenda  

Önnur grunnspurningin var aldur þeirra sem svöruðu könnuninni. Minnst var 

svarhlutfallið frá fólki sem er 60 ára og eldri eða aðeins 8%. Þar fyrir ofan var 

svarhlutfall þeirra sem voru á aldrinum 50 – 59 ára en þar hafði hlutfallið aðeins 

hækkað og var 17%. Næstu tveir flokkar voru með mjög jafnt svarhlutfall, svarendur á 

aldrinum 40 – 49 ára voru með 22 % og þar á eftir með aðeins einu prósenti minna voru 

svarendur á aldrinum 30 – 39 ára með 21%. Mesta svarhlutfallið fékk yngsti flokkurinn 

í könnuninni, svarendur á aldrinum 20 – 29 ára með 32% svarhlutfall. 

 

Mynd 3: Aldur þátttakenda 

Síðasta grunnspurningin var hvaða menntun svarendur hefðu og skiptist svarhlutfall 

þetta mjög misjafnlega niður. Háskólamenntaðir þátttakendur voru langstærsti hluti 

svarenda með helming svara eða 50%. Þar á eftir komu framhaldsskólamenntaðir með 
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30%, þá grunnskólamenntaðir með 14% og minnst var um svör hjá iðnmenntuðum 

þátttakendum eða 6%.  

 

Mynd 4: Menntun þátttakenda 

 

3.6. Niðurstaða könnunar á þekkingu, reynslu og viðhorfum fólks 

Eftir að grunnspurningarnar þrjár höfðu verið lagðar fyrir þátttakendur var farið að 

kanna þekkingu þátttakenda á Farfuglahreyfingunni og farfuglaheimilum. Spurning 

fjögur var hvort þátttakendur hefðu heyrt um Farfuglahreyfinguna. Rétt tæpur 

helmingur svarenda eða 47% hafði heyrt um Farfuglahreyfinguna en rúmlega helmingur 

eða 53% svarenda hafði ekki heyrt um Farfuglahreyfinguna fyrir spurningu þessa.   

 

Mynd 5: Hvort þátttakendur hafa heyrt um Farfuglahreyfinguna 

Spurning fimm var sett fram til að kanna hvort þekking fólks væri meiri eða minni á 

enska nafni Farfuglahreyfingarinnar sem er Hostelling International eða Hostel. 
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Meirihluti svarenda eða 61% hafði heyrt um enska nafn hreyfingarinnar og þar af 

leiðandi voru því 39% svarenda sem höfðu ekki heyrt um enska nafnið. 

 

Mynd 6: Hvort þátttakendur hafa heyrt um Hostelling International (Hostel) 

Þegar komið var að spurningu sex var farið að kanna hvort þátttakendur hefðu gist á 

farfuglaheimilum á Íslandi. Aðeins tæplega einn þriðji eða 31% hafði gist á 

farfuglaheimili á Íslandi og þar af leiðandi 69% sem ekki höfðu notfært sér þessa tegund 

gistingar.  

 

Mynd 7: Hvort þátttakendur hafa gist á farfuglaheimilum á Íslandi 

Spurning sjö, átta og níu tengjast allar spurningu sex, það er að segja ef fólk hafði nýtt 

sér þá tegund gistingar sem farfuglaheimili á Íslandi hafa upp á að bjóða. Spurt var 

hversu oft þátttakendur hefðu gist á farfuglaheimili á Íslandi. Stærsti hópur svarenda eða 

50% höfðu gist tvisvar til fjórum sinnum, næst komu þeir sem gist höfðu einu sinni og 
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voru það 32% svarenda. Minnst var um að fólk hefði gist fimm sinnum eða oftar en það 

voru 18%. 

 

Mynd 8: Hversu oft þátttakendur hafa gist á farfuglaheimilum á Íslandi 

Önnur spurning af þremur hjá þeim sem gist höfðu á farfuglaheimili á Íslandi var 

hvenær svarendur hefðu nýtt sér þessa þjónustu. Stærsta hlutfall svarenda hafði gist fyrir 

meira en fimm árum síðan eða 35%, þar á eftir voru þeir sem gist höfðu fyrir meira en 

tíu árum síðan og voru það 29% svarenda. Örlitlu lægra hlutfall eða 26% hafði gist á 

farfuglaheimili á Íslandi fyrir meira en ári síðan. Lítill munur var á svarhlutfalli þeirra 

sem gist höfðu fyrir sex til tólf mánuðum síðan sem voru 6% og þeim sem gist höfðu á 

síðustu sex mánuðum sem voru aðeins 4%.  

 

Mynd 9: Hvenær þátttakendur hafa gist á farfuglaheimilum á Íslandi 

Þriðja og síðasta spurningin sem tengd er þeim sem gist hafa á farfuglaheimilum á 

Íslandi var af hvaða tilefni þessi gisting hefði verið valin. Stærsta hlutfallið var 

skemmtun með 39%, þar á eftir komu 21% svarenda með íþróttaferðir. Gisting vegna 
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vinnu var 13% svarenda, 8% höfðu gist vegna náttúruskoðunar og minnsta hlutfallið var 

vegna borgarferðar með aðeins 5%. Þessi spurning var hálfopin þar sem síðasti 

valmöguleikinn var annað og voru 14% sem völdu það, inn í þeim 14% gisti fólk mest 

vegna skólaferðalags, ættarmóts eða lækniserinda. Margir völdu þennan flokk, 28 

manns í heildina en aðeins 17 manns tilgreindu hvers vegna þeir höfðu notfært sér 

gistinguna en 11 manns sögðu ekki til um það. 

 

Mynd 10: Af hvaða tilefni hafa þátttakendur gist á farfuglaheimilum á Íslandi 

Spurningu tíu svipar mjög til spurningar sex, spurningin er hvort þátttakendur hafi gist á 

farfuglaheimili erlendis. Var sú spurning sett inn í könnunina til að sjá hvort mikill 

munur væri á fjölda þeirra sem hafa gist á farfuglaheimilum erlendis eða á Íslandi. 

Rúmlega meirihluti eða 55% svarenda höfðu ekki gist á farfuglaheimilum erlendis og 

45% höfðu gist á farfuglaheimilum erlendis.  

 

Mynd 11: Hvort þátttakendur hafa gist á farfuglaheimilum erlendis 
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Spurningar ellefu og tólf tengjast báðar spurningu tíu fyrir þá svarendur sem gist höfðu 

á farfuglaheimilum erlendis. Spurning ellefu var hversu oft svarendur hefðu gist og voru 

það 38% sem höfðu gist tvisvar til fjórum sinnum, aðeins tveimur prósentum minna eða 

36% höfðu gist einu sinni og fæstir höfðu gist fimm sinnum eða oftar, eða 26%. 

 

Mynd 12: Hversu oft þátttakendur hafa gist á farfuglaheimilum erlendis 

Seinni spurningin fyrir þá sem gist höfðu á farfuglaheimilum erlendis var hvenær það 

hefði verið, líkt og í spurning átta þar sem spurt var í sambandi við íslensku 

farfuglaheimilin. Flestir höfðu gist fyrir meira en tíu árum síðan eða 38%, þar á eftir 

höfðu 28% gist fyrir meira en fimm árum síðan og þar rétt á eftir með 25% var fólk sem 

gist hafði fyrir meira en ári síðan. 7% höfðu gist síðustu sex til tólf mánuði og fæstir eða 

aðeins 2% höfðu gist síðustu sex mánuði. 

 

Mynd 13: Hvenær þátttakendur hafa gist á farfuglaheimilum erlendis 

Spurning þrettán var hvernig svarendur sem gist höfðu á farfuglaheimilum á Íslandi hafi 

líkað þessi gistiaðstaða. 40% svarenda sögðu vel. Hlutlausi stuðullinn, hvorki né, sögðu 
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36%, 21% þátttakenda sögðu mjög vel. Lítið var um neikvæða svörun, að fólki líkaði 

illa sögðu 2% og mjög illa sögðu 1%. 

 

Mynd 14: Hvernig þátttakendum líkaði farfuglaheimilið/in á Íslandi 

Þátttakendur sem gist höfðu á farfuglaheimili á Íslandi voru einnig spurðir um hvað 

þeim líkaði best við farfuglaheimilin. Verð var með hæst svarhlutfall af því sem fólki 

líkaði best eða 29%, staðsetning kom þar á eftir með 22% svarhlutfall, heimilisleg 

stemning fékk 19% og 14% sögðu fjölbreytt úrval gistirýma (svefnpokapláss, leigð 

rúmföt, uppábúið). Sitthvor 8% svarenda sögðu snyrtimennska og annað. Þessi spurning 

var hálfopin, 29 manns sögðu annað en aðeins 2 tilgreindu hvað það væri og var annað 

hentugt fyrir íþróttahópa og hinn svarandinn sagðist ekki muna það. 

 

Mynd 15: Hvað þátttakendum líkaði best við farfuglaheimili á Íslandi 
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Þátttakendur voru spurðir hvort þeir myndu gista aftur á farfuglaheimili á Íslandi, 

helmingur svarenda eða 50% sögðu já, 4% sögðu nei og 46% höfðu aldrei gist á 

farfuglaheimili. 

 

Mynd 16: Myndi þátttakandi gista aftur á farfuglaheimili á Íslandi 

Þeir sem ekki höfðu gist á farfuglaheimili á Íslandi voru spurðir um viðhorf þeirra til 

farfuglaheimilanna. 40% af svarendum sögðu gott, 33% völdu hlutlausa kostinn eða 

hvorki né, 25% töldu viðhorf sitt vera mjög gott og 2% sögðu slæmt, enginn svarenda 

taldi viðhorf sitt vera mjög slæmt.  

 

Mynd 17: Viðhorf þátttakenda sem ekki hafa gist á farfuglaheimilum á Íslandi 

Næsta spurning var hvar í röðina þátttakendur myndu setja farfuglaheimili þegar þeir 

leituðu sér gistingar. Þátttakendur sem kusu hótel fram yfir farfuglaheimili voru tæplega 
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helmingur svarenda eða 45%, 35% sögðust vera nokkuð sama um hvar gist væri, 10% 

þátttakenda sögðu að farfuglaheimili kæmu ekki til greina nema enginn annar valkostur 

væri í boði, 2% sögðu að farfuglaheimili kæmu alls ekki til greina og aðeins 10% 

svarenda sagði að farfuglaheimili kæmu fyrst upp í huga þeirra.  

 

Mynd 18: Hvaða valmöguleiki lýsir viðhorfi þátttakenda gagnvart því að velja 

farfuglaheimili sem gistingu 

Síðasta krossaspurningin var hvort fólk myndi gista á farfuglaheimilum ef þau yrðu 

auglýst meira, 41% svarenda sögðu já, þar rétt á eftir með 39% sögðu að auglýsingar 

skiptu engu máli þegar kæmi að vali á gistingu og 20% þátttakenda sögðu að þeir 

myndu ekki gista þó farfuglaheimili myndu auglýsa meira. 

 

Mynd 19: Hvort þátttakendur myndu gista á farfuglaheimili ef það yrði auglýst meira 
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Síðasta spurningin eða 19. spurning var opin, þar voru þátttakendur könnunar spurðir 

um hvað þeim dytti fyrst í hug þegar þeir heyrðu orðið farfuglaheimili. Í viðauka 3 (bls. 

81-92) má sjá svörin sem þar komu fram í heild sinni. Þar sem margir svarendur 

hugsuðu það sama voru þeir hlutir sem oftast voru nefndir teknir saman til að sýna að 

fólk virðist tengja Farfuglahreyfinguna að mestu við sömu hlutina. Það voru 461 

svarandi sem skrifuðu um það sem þeim datt fyrst í hug. Vert er að benda á að margir 

nefndu fleiri en einn hlut í svari sínu.  

Ódýrt eða ódýr gisting var langtum mest áberandi í svörun þátttakenda, en 158 

manns sögðu það. Svo virðist vera að margir telji enn að farfuglaheimilin bjóði aðeins 

upp á þann gistimáta að margir sofi saman í herbergjum og jafnvel að ekki sé hægt að fá 

annars konar gistingu en 61 svarandi svaraði því. Þar á eftir sögðu 45 manns 

bakpokaferðalag og jafnmargir eða 45 manns sögðu svefnpokapláss. Það voru 39 

þátttakendur sem tengdu Farfuglahreyfinguna við erlenda ferðamenn/útlendinga/túrista. 

Ungt fólk sögðu 30 manns. Það sem kom fyrst upp í huga 26 svarenda var notalegt eða 

þægilegt. Þá voru 22 svarendur sem tengdu farfuglaheimili fyrst við 

skítugt/óhreint/sóðaskap.  

Svarendur líktu farfuglaheimilum við gistiheimili og hótel, voru 21 sem sögðu 

það en meirihluti þessara 21 líktu farfuglaheimili frekar við hótel. Gisting í kojum kom 

fyrst upp í huga 19 svarenda. Sameiginleg aðstaða eins og eldhús og snyrtingar sögðu 

17 manns og bent var á það sem jákvætt og neikvætt varðandi sameiginlega snyrtingu. 

Það voru 15 svarendur sem einfaldlega tengdu farfuglaheimilin við ferðalög.  

Heimilislegt eða heimilisleg stemning sögðu 14 svarendur. Einföld og/eða 

auðveld gisting sögðu einnig 14 manns. Farfuglaheimili með nafni þeirra eða eigendur 

tilgreindu 12 svarendur, bæði hér á Íslandi og erlendis. Tíu svarendur sögðu hús fyrir 

fugla til að hvíla sig/farfuglar/fugl. Tíu manns hugsuðu að lítil/lágmarks/engin þjónusta 

væri í boði á farfuglaheimilum. Níu manns nefndu samskipti við aðra eða vinskap 

einnig voru níu manns sem töldu farfuglaheimili vera góðan kost eða góða gistingu. Sex 

einstaklingum datt ekkert í hug. Fimm manns sögðu snyrtileg gisting, aðrir fimm 

svarendur sögðu að hægt væri að koma án þess að panta eða panta með litlum fyrirvara 

og aðrir fimm bentu á að auðvelt væri að ferðast á milli farfuglaheimilanna. Margir aðrir 

þættir komu fram en þeir þættir höfðu færri en fimm umsagnir og þeir eru því ekki taldir 

upp hér.  
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3.7. Samantekt og greining niðurstaða 

Markmið könnunarinnar var fyrst og fremst að kanna þekkingu og viðhorf Íslendinga á 

Farfuglahreyfingunni og farfuglaheimilum. Hvernig þeim sem gist hafa á 

farfuglaheimili/um hafi líkað, hver séu viðhorf þeirra sem ekki hafa notfært sér þennan 

gistimöguleika og síðast en ekki síst að fá innsýn í þetta málefni frá þátttakendum.  

Grunnspurningar voru lagðar fram með það í huga að fá tilfinningu fyrir 

þátttakendum könnunarinnar. Kynjahlutfall svarenda var mjög ójafnt og voru konur sem 

svöruðu mun hærra hlutfall. Flestir sem svöruðu könnuninni voru í yngsta aldursflokki 

sem var 20-29 ára en aldurinn var þó nokkuð dreifður milli flokkanna sem í boði voru. 

Stærsta hlutfall svarenda voru háskólamenntaðir sem voru helmingur svarenda.   

Fyrstu tvær spurningarnar á eftir grunnspurningunum voru settar fram til þess að 

sjá hvort munur væri milli þeirra sem heyrt hafa um Farfuglahreyfinguna og þeirra sem 

heyrt hafa enska nafn hreyfingarinnar, Hostelling International. Fleiri þátttakendur 

höfðu heyrt um enska nafn hreyfingarinnar en það íslenska. Af þessum niðurstöðum má 

ætla að þeir sem þekki til enska nafnsins séu þeir sem þekki einnig til íslenska heitisins.  

Kannað var hversu margir svarendur hefðu gist á farfuglaheimili á Íslandi og 

voru það 31% svarenda, af þessum svarendum höfðu þeir heyrt um heyrt um 

Farfuglahreyfinguna. Spurt var sömu spurningar nema hvort svarendur hefðu gist á 

farfuglaheimili erlendis það var rétt tæpur helmingur sem hafði gist og það sama má 

segja um þá, þeir svarendur höfðu heyrt um Hostelling International. Svo þekking á 

Farfuglaheimilum og hreyfingunni helst í hendur. 

Í könnuninni var athugað hversu oft fólk hefði gist á farfuglaheimilum á Íslandi 

og erlendis, flestir eða helmingur höfðu gist tvisvar til fjórum sinnum á Íslandi og flestir 

höfðu einnig gist tvisvar til fjórum sinnum erlendis en þó ekki með eins hátt hlutfall. 

Næst hafði fólk gist einu sinni og minnst var um að svarendur hefðu gist fimm sinnum 

eða oftar og átti það við á báðum stöðum, á Íslandi og erlendis, það er því svipað 

hlutfall. Stærsti hluti þeirra sem gist hafa á farfuglaheimilum hafa gist oftar en einu 

sinni svo svarendur sem hafa notfært sér þennan gistimöguleika sækjast eftir því að gera 

það aftur.  

Flestir sem gist hafa á farfuglaheimilum á Íslandi höfðu gist fyrir meira en fimm 

árum síðan og tíu árum síðan, því var öfugt farið með gistingu á farfuglaheimilum 

erlendis en þar höfðu flestir svarendur gist fyrir meira en tíu árum síðan og þar á eftir 

fyrir meira en fimm árum síðan. Einn fjórði hafði gist fyrir meira en ári síðan og eins 

var með þá sem gistu á erlendri grundu. Langminnst var um að svarendur hefðu gist á 
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farfuglaheimili á síðasta ári, bæði á Íslandi og erlendis. Helsta ástæða þess að svarendur 

gistu á farfuglaheimilum var til skemmtunar og vegna vissra erindagjörða eins og 

íþróttaferða og skólaferðalaga. Af þessu má vænta að farfuglaheimili bjóði upp á góð 

tilboð fyrir hópa.   

Í könnuninni voru þátttakendur sem gist höfðu á farfuglaheimilum á Íslandi 

spurðir hvernig þeim hefði líkað, langstærsti hluti svarenda sagði að þeim hefði líkað 

vel eða mjög vel, þar á eftir var hlutlaust og mjög lítið var um að fólki hefði líkað illa 

eða mjög illa. Þátttakendur voru í kjölfar þessarar spurningar beðnir um að meta það 

sem þeim líkaði best við farfuglaheimili á Íslandi, stærsta svarhlutfallið var ánægja með 

verðið, þar á eftir var svarhlutfallið frekar jafnt með staðsetningu og heimilislega 

stemningu og þar rétt á eftir kom fjölbreytt úrval gistirýma en snyrtimennska var minnst 

nefnd. Það virðist vera frekar jöfn skipting yfir það hvað fólki líkar best við 

farfuglaheimilin og það sýnir að þau ná að höfða til breiðs hóps fólks. Helmingur þeirra 

sem gist höfðu á farfuglaheimilum sögðust mundu gista aftur og má því sjá að 

svarendur séu ánægðir með það sem farfuglaheimili hafa upp á að bjóða. Tæplega 

helmingurinn sagðist aldrei hafa gist og aðeins örfá prósent myndu ekki gista aftur og 

má búast við því að farfuglaheimilin hafi ekki hentað þeirra þörfum. 

Svarendur sem aldrei höfðu gist á farfuglaheimili á Íslandi voru spurðir hvert 

viðhorf þeirra væri til þeirra, þar voru svarendur í meiri mæli jákvæðir í garð 

farfuglaheimila, meira en helmingur svarenda sögðu mjög gott og gott, það voru þó 

33% með hvorki né, þessi prósent væri ef til vill hægt að ná til og aðeins 2% höfðu 

slæmt viðhorf til Farfuglahreyfingarinnar. Þegar kom að því að velja farfuglaheimili 

sem gistingu var tæplega helmingur svarenda sem sögðust velja hótel fram yfir 

farfuglaheimili, 35% telja sig vera sama um hvar þau gista, 8% segja að farfuglaheimili 

komi ekki til greina nema ekkert annað bjóðist og hjá mjög fáum koma farfuglaheimili 

alls ekki til greina, 10% svarenda segja að farfuglaheimili komi fyrst upp í huga sér 

þegar talað er um gistingu. Þátttakendur voru spurðir hvort auknar auglýsingar myndu 

hafa áhrif og þar sögðust 41% myndu gista á farfuglaheimili ef þau væru meira auglýst, 

39% sögðu að auglýsingar skiptu ekki máli þegar kæmi að gistingu og 20% töldu að 

þeir myndu ekki gista á farfuglaheimili þrátt fyrir að þau yrðu auglýst meira. Spurning 

er hvort þeir sem voru hlutlausir myndu notfæra sér gistingu eins og farfuglaheimili 

hafa upp á að bjóða ef meira væri auglýst.  
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4. Eigindleg frumrannsókn höfundar 

Notast var við eigindlega aðferð í þessari rannsókn þar sem hvert og eitt farfuglaheimili 

á Íslandi var rannsakað með það í huga að fá innsýn í þau öll. Eigendur heimilanna voru 

spurðir út í ferðaþjónustuna, hvað þeir telji að hún geri fyrir landið, hver séu tækifæri 

hennar og hverjar séu ógnanir.  

Eigindleg rannsókn er samheiti yfir fjölbreyttar rannsóknaraðferðir sem eru þó 

yfirleitt unnar út frá samskiptakenningu. Erfitt er að segja að eigindleg rannsókn sé 

eitthvað eitt þar sem margar aðferðir er hægt að nota við gerð hennar (Björn Bergsson, 

2002). Í eigindlegri rannsókn er rannsakandi lykilatriðið og lykilhugmyndin er að læra 

um málefni viðmælenda (Creswell, 2007). 

Eigindlegar rannsóknir byggjast oft á samtölum þar sem rannsakandi spyr 

spurninga, viðmælandi svarar og rannsakandi hlustar. Viðtölum er stjórnað af 

spyrjendum og rannsakandi getur stuðst við spurningalista með opnum spurningum 

(Björn Bergsson, 2002; Warren, 2001). Eigindleg rannsókn byggist á aðleiðslu og að 

veita öðrum sem lítið eða ekkert þekkja til viðfangsefnisins innsýn í það sem verið er að 

rannsaka í gegnum túlkun meðlima sem eru innan aðstæðnanna. Rannsakandi setur sig í 

spor viðmælenda, reynir að skilja aðstæður og sjá veröldina sömu augum og þeir sem 

hann er að rannsaka, gögn eru síðan sett fram með rödd viðmælenda (Björn Bergsson, 

2002; Creswell, 2007).  

Mikilvægt er fyrir þá sem lesa rannsóknarskýrslur eigindlegra rannsókna að 

rannsakandi hafi gert grein fyrir tengslum sínum við vettvang og þekkingu sinni á 

honum í skýrslunni (Björn Bergsson, 2002). 

 

 

4.1. Gagnaöflun og úrvinnsla  

Í þeirri rannsókn sem framkvæmd var í tengslum við farfuglaheimilin var eigindleg 

rannsóknaraðferð notuð. Markmiðið með eigindlegri rannsókn var að reyna fá sem 

mestar upplýsingar um farfuglaheimilin, starfsemi þeirra og eigendur. Ákveðið var að 

beita þessari rannsóknaraðferð þar sem ekki er til mikið efni um hvert og eitt 

farfuglaheimili og þá þætti sem rannsakandi vildi vita.  

Rannsakanda fannst mikilvægt að öll farfuglaheimili á Íslandi sem eru 36 talsins 

yrðu tekin með við gerð rannsóknarinnar og því var úrtakið markvisst. Einn staðlaður 

spurningalisti með opnum spurningum var notaður í rannsókninni. Spurningalistann má 
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sjá í viðauka 4 (bls. 93). Notast var við tölvupóst og símtöl sem samskiptaform þar sem 

farfuglaheimilin eru um land allt og vegna tímaleysis og fjárhags var ekki hægt að fara á 

hvern stað fyrir sig og beita viðtalsaðferð. Farfuglaheimilin svöruðu stöðluðum opnum 

spurningum í gegnum tölvupóst og síma, rannsakandi setti síðan svörin í heildstæðan 

texta og nýtti það sem hann gat og það sem við átti til rannsóknarinnar. Með 

spurningunum var reynt að ná fram þeim upplýsingum sem rannsóknin þarfnaðist.  

Spurningar voru sendar með tölvupósti þann 22. mars 2012. Markús Einarsson 

framkvæmdastjóri Farfugla sendi tölvupóst til þeirra sem ekki höfðu svarað 

spurningunum þann 4. apríl 2012 en við það svöruðu mörg af þeim farfuglaheimilum 

sem eftir voru, þó ekki öll. Rannsakandi sá nauðsyn til, vegna tímaleysis, að minna einu 

sinni enn á spurningarnar og sendi þær aftur með tölvupósti þann 7. apríl 2012. Því næst 

var hringt í þau farfuglaheimili sem ekki höfðu svarað beiðnunum í gegnum tölvupóst 

þann 17. apríl 2012 og gengið frá tímasetningum til að svara spurningunum símleiðis. 

Svör farfuglaheimilanna komu á tímabilinu frá 22. mars til 23. apríl 2012. Svör 

fengust frá öllum farfuglaheimilum landsins. Rannsakandi byrjaði strax og svör komu 

að senda auka spurningar ef þess þurfti sem varð reyndar raunin í flest öllum tilfellum 

til þess að fá dýpri svörun. Eftir að öll svör höfðu fengist frá hverju farfuglaheimili fyrir 

sig setti rannsakandi svör þeirra í heildstæðan texta. Úrvinnsla og greining gagna hófst 

þegar nánast öll farfuglaheimilin höfðu svarað sem var 15. apríl 2012.  

Ástæðan fyrir þessari rannsókn er áhugi rannsakanda á farfuglaheimilum en 

rannsakandi þekkir vel til Farfuglahreyfingarinnar og hefur unnið innan hennar ásamt 

því að amma rannsakanda átti Farfuglaheimilið á Akureyri til margra ára og síðan faðir 

hennar og móðir. Rannsakanda fannst vanta þekkingu á farfuglaheimilum og starfsemi 

hennar. 

 

 

4.2. Farfuglaheimili á Íslandi árið 2012  

Farfuglaheimili á Íslandi eru 36 talsins og eru staðsett víðsvegar um landið, eins og 

mynd númer 20 sýnir. Farfuglaheimilin eru aldrei langt undan og er því auðvelt að fara 

á milli þeirra.  
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Mynd 20: Fengin úr bæklingi Farfugla á Íslandi 2012 

 

4.2.1. Akranes 

Eigandi farfuglaheimilisins er Magnús Freyr Ólafsson. Hann hóf reksturinn sumarið 

2009 en ástæðan voru viðbrögð við hruninu og honum fannst húsið henta 

gistiheimilisrekstri. Opið er allt árið um kring og eru starfsmenn tveir til þrír á sumrin 

og einn á veturna. Reksturinn er aukavinna Magnúsar en hann sér um að leysa 

starfsmenn af og sinna viðhaldi og stærri málum. Gestir sem sækja gistingu yfir 

sumartímann eru 95% erlendir ferðamenn en 50% Íslendingar yfir vetrartímann 

(Magnús Freyr Ólafsson, einkasamskipti, 23. mars 2012).  

Elsti hluti húss farfuglaheimilisins var byggður árið 1932, þar var apótek og 

bústaður lyfsalans fram til ársins 1998 en þá var lyfsalan flutt vegna breytinga á lögum. 

Í framhaldi af því keypti maður að nafni Kenneth Peterson húsið, en hann var stofnandi 

Norðuráls og notaði húsið sem aðsetur fyrir sig og aðra starfsmenn sem unnu við 

uppbyggingu Norðuráls. Húsið var nýtt til þess fram til ársins 2009 þegar 

farfuglaheimili hóf starfsemi þar. Farfuglaheimilið tekur 25 manns í rúm sem skiptast í 

tveggja til fjögurra manna herbergi og þar af eru nokkur með sér snyrtingu. Boðið er 

upp á svefnpokapláss, leigð rúmföt og uppábúin rúm, einnig er morgunmatur í boði sé 

þess óskað (Magnús Freyr Ólafsson, einkasamskipti, 23. mars 2012). 

Sérstaða farfuglaheimilisins er góður aðbúnaður. Framtíðarsýnin er að efla 

starfsemina og auka nýtingu þá sérstaklega fyrir utan háannatímann. Sú ímynd sem 

Magnús vill hafa er hlý og góð þjónusta, hagstæður gistikostur, góður aðbúnaður miðað 

við verð og að allir gestir gangi glaðir frá honum. Viðhorf fólks í nágrenninu til 
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Farfuglahreyfingarinnar er jákvætt að mati Magnúsar og telur hann að Íslendingar þekki 

illa til hreyfingarinnar og ímyndin sé enn fremur neikvæð. Íslendingar sjá fyrir sér stóra 

sali með þreyttum kojum og súrum gönguskóm við hlið þeirra en raunveruleikinn sé allt 

annar í dag. Samvinna á milli farfuglaheimila finnst honum vera takmörkuð og mega 

vera meiri. Það sem ferðaþjónustan geri fyrir landið sé að auka gjaldeyristekjur og bæta 

ímynd landans sem sé um þessar mundir frekar löskuð út á við. Að mati eiganda telur 

hann helstu ógnina í ferðaþjónustu vera hættan á að of margir fari af stað í gistirekstur 

og að arðsemin verði lítil hjá öllum. Tækifæri ferðaþjónustu sé hins vegar fagmennska 

og aukin afþreying. (Magnús Freyr Ólafsson, einkasamskipti, 23. mars 2012). 

 

4.2.2. Akureyri  

Eigendur farfuglaheimilisins eru hjónin Friðrik F. Karlsson og Ragna Sigfinnsdóttir. 

Farfuglaheimilið hefur verið starfandi í hart nær 50 ár en þau hjónin tóku við rekstrinum 

árið 1994. Opið er allt árið nema frá 15. desember til 10. janúar. Þetta er eina atvinna 

þeirra hjóna og á sumrin starfa á heimilinu sex starfsmenn sem er fjölskyldan og 

verktaki. Á veturna fækkar starfsmönnum í tvo til þrjá ásamt verktaka. Gestir sem sækja 

gistingu eru í miklum meirihluta erlendir ferðamenn (Ragna Sigfinnsdóttir, 

einkasamskipti, 27. mars 2012). 

Húsið sem hýsir farfuglaheimilið var byggt árið 1954 af hjónunum Karli 

Friðrikssyni og Guðrúnu Friðriksson, sem voru foreldrar Friðriks. Húsið var byggt sem 

heimili Karls og Guðrúnar en þar fyrir utan hýsti það margs konar rekstur um langt 

árabil. Í húsinu voru lengi vel íbúðir sem leigðar voru út, Karl var með 

veiðafærageymslu í norðvesturenda hússins en á þeim tíma hann stundaði útgerð. Fyrsta 

hverfisverslunin í Glerárþorpi sem KEA rak, var opnuð í hluta hússins en þegar 

verslunin lagðist af opnaði þar önnur verslun sem hét Eyjafjörður. Þar á eftir opnaði 

Landsbankinn sitt fyrsta útibú frá aðalbankanum í miðbænum. Þegar bankinn hætti 

rekstri í kringum 1965 tóku hjónin sig til og breyttu hluta neðri hæðarinnar í 

niðursuðuverksmiðju sem þau unnu við í nokkur ár. Á svipuðum tíma hófu þau rekstur 

farfuglaheimilisins á efri hæð hússins ásamt því að búa þar. Árið 1984 kom 

Svæðisskrifstofa fatlaðra á neðri hæðina og var þar til ársins 1994. Á þeim tíma dró 

Guðrún sig í hlé og sonur hennar Friðrik og kona hans Ragna tóku við og þá var allt 

húsið tekið undir rekstur farfuglaheimilisins. Síðan hefur verið unnið markvisst að 

lagfæringu og uppbyggingu á staðnum. Árið 2000 voru byggð tvö sumarhús og settur 

heitur pottur, síðan árið 2003 var byggt eitt smáhýsi. Farfuglaheimilið tekur 69 í rúm 
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sem skiptast í eins til sex manna herbergi og þar af eitt með baði. Sumarhúsin taka átta 

manns hvort og smáhýsið þrjá. Boðið er upp á svefnpokapláss, leigu á rúmfötum og 

uppábúin rúm, einnig er boðið upp á morgunverð fyrir hópa (Ragna Sigfinnsdóttir, 

einkasamskipti, 27. mars 2012). 

Sérstaða farfuglaheimilisins er rólegt og heimilislegt umhverfi. Framtíðarsýn er 

að halda áfram að sinna gestum vel og ímyndin sem Friðrik og Ragna vilja er að það sé 

eftirsótt að sækja þau heim. Hjónunum þykir viðhorf fólks í kring vera frekar jákvætt til 

Farfuglahreyfingarinnar og telja þau að Íslendingar þekki ekki nógu mikið til 

hreyfingarinnar. Samvinna heimilanna finnst þeim vera ágæt ef miðað er við heimilin 

sem eru næst þeim en að öðru leyti finnst þeim ekki vera mikið samband á milli heimila. 

Ferðaþjónustan segja þau að komi með aukin störf og gjaldeyri inn í landið. Helstu 

ógnir hennar telja þau vera hátt verðlag í landinu og ónógar rannsóknir á framboði og 

eftirspurn í ferðaþjónustu. Tækifærin séu hins vegar að vel sé passað upp á náttúru 

Íslands og að gengið sé um landið með virðingu en þá verði allir vegir færir (Ragna 

Sigfinnsdóttir, einkasamskipti, 27. mars 2012). 

 

4.2.3. Árbót og Berg  

Eigendur farfuglaheimilanna eru hjónin Hákon Gunnarsson og Snæfríður Njálsdóttir. 

Farfuglaheimilið á Bergi hefur verið í rekstri frá árinu 2010 og Árbót frá árinu 2011, 

ákveðið var að fara í reksturinn þar sem finna þurfti húsum sem hjónin áttu önnur 

hlutverk. Farfuglaheimilin eru ekki þeirra eina atvinna en þau eru einnig bændur. Á 

Bergi er opið frá 15. maí til 31. ágúst og á Árbót frá 1. apríl til 30. september. Yfir 

opnunartímann hafa þau fjóra starfsmenn auk Snæfríðar. Gestir sem sækja gistingu eru í 

langflestum tilfellum erlendir ferðamenn (Snæfríður Njálsdóttir, einkasamskipti, 27. 

mars 2012).  

Berg var byggt af móðurbróður Snæfríðar árið 1939, dóttursonur hans tók við 

búi á Bergi árið 1981 en hætti búskap og seldi þeim hjónum jörðina árið 1998. Þá hófu 

hjónin rekstur á meðferðarheimili vorið 1999. Húsið var of lítið og hentaði illa fyrir þá 

starfsemi svo að árið 2001 var byggt við húsið og það stækkað um rúmlega helming. 

Sumarið 2008 var rekstri meðferðarheimilis á Bergi hætt og sumarið þar á eftir hafði 

Markús Einarsson, framkvæmdastjóri Farfugla, samband við þau og sagðist vera að leita 

að húsi á þessu svæði sem hentaði sem farfuglaheimili, honum leist vel á húsið og 

staðinn svo varð úr að þau ákváðu að prófa og vorið 2010 hófu þau rekstur 

farfuglaheimilisins. Árbót var byggt árið 1953 og var upphaflega íbúðarhús sem hjónin 
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fluttu í árið 1974, þau byggðu síðan nýtt hús árið 1976 sem þau gerðu að heimili sínu. 

Síðar langaði þau að nýta gamla húsið í eitthvað og réðust í endurbætur á því. Árið 1992 

hófu þau rekstur meðferðarheimilis, þau byggðu við húsið árið 1996 og aftur árið 2003. 

En sumarið 2010 hættu þau rekstri meðferðarheimilisins og fóru í breytingar og 

endurbætur um veturinn. Þarna hefur nú verið rekið farfuglaheimili frá vorinu 2011. 

Árbót tekur 30 manns í rúm sem skiptast í eins til þriggja manna herbergi. Berg tekur 25 

manns í rúm sem skiptast í eins til fjögurra manna herbergi. Boðið er upp á 

svefnpokapláss og leigu á rúmfötum, hvorki er boðið upp á uppábúin rúm né veitingar 

(Snæfríður Njálsdóttir, einkasamskipti, 27. mars 2012).  

Sérstaða farfuglaheimilanna er í hversu fallegu umhverfi þau eru sem og allar 

þær náttúruperlur sem þar má finna og í nágrenni staðarins. Á Bergi er líka sérstaklega 

fjölbreytt fuglalíf. Í framtíðinni eru engar sérstakar breytingar fyrirhugaðar, aðeins að 

gera þetta eins vel og gert hefur verið hingað til. Sú ímynd sem Hákon og Snæfríður 

vilja hafa sem farfuglaheimili er gott viðmót starfsfólks við gestina, hreinlæti, 

snyrtimennska og fallegt hús bæði að innan sem utan (Snæfríður Njálsdóttir, 

einkasamskipti, 27. mars 2012).  

Hjónunum þykir viðhorf fólks í kring til Farfuglahreyfingarinnar vera jákvætt. 

Þau telja að Íslendingar þekki ekki mjög mikið til hreyfingarinnar en þau eru ánægð 

með þá samvinnu sem er á milli farfuglaheimila. Ferðaþjónustan segja þau að skapi 

atvinnu, gjaldeyri og ætti að geta verið góð landkynning. Helsta ógnin við ferðaþjónustu 

að þeirra mati er á þeim stöðum sem sett verður niður útlitsmengandi stóriðja. 

Tækifærin séu hins vegar ótalmörg á fallega landinu þeirra. Þeim finnst að hver staður 

ætti að huga mest að sínu umhverfi og þeim tækifærum sem þar leynast (Snæfríður 

Njálsdóttir, einkasamskipti, 27. mars 2012). 

  

4.2.4. Árnes 

Eigendur farfuglaheimilisins eru hjónin Jóhanna Reynisdóttir og Bergleif Gant Joensen. 

Þau hófu reksturinn árið 1999, þar sem þau höfðu áhuga á ferðamennsku og þetta form 

hentaði þeim vel. Opið er allt árið um kring og er þetta eina atvinna þeirra hjóna og eru 

þau einu starfsmennirnir. Þau eru einnig með tjaldsvæði. Gestir sem sækja gistingu til 

þeirra eru 85% erlendir ferðamenn (Jóhanna Reynisdóttir, einkasamskipti, 17. apríl 

2012).  

Farfuglaheimilið er í tveimur húsum, annað húsið var byggt árið 1973 fyrir 

húsvörð félagsheimilis en hitt húsið var byggt árið 1970 sem vinnubúðir við Búrfell sem 



  38 

 

voru síðan fluttar að Árnesi þegar rekstur hjónanna hófst. Farfuglaheimilið tekur 40 

manns í rúm og skiptast þau í tveggja til sex manna herbergi. Boðið er upp á 

svefnpokapláss, leigð rúmföt og uppábúin rúm, einnig er boðið upp á morgunverð fyrir 

hópa. Sérstaða farfuglaheimilisins eru þær fögru náttúruperlur sem eru í kring. 

Framtíðarsýn farfuglaheimilisins er mjög jákvæð og góð. Sú ímynd sem Jóhanna og 

Bergleif vilja hafa er ódýrt og grænt farfuglaheimili (Jóhanna Reynisdóttir, 

einkasamskipti, 17. apríl 2012). 

Viðhorf fólks í nágrenninu til Farfuglahreyfingarinnar þykir þeim vera mjög 

gott. Þau telja að Íslendingar þekki ekki nógu mikið til hreyfingarinnar og nýti hana 

ekki mikið og þá líklega vegna þessa þekkingarleysis. Samvinna á milli farfuglaheimila 

þykir þeim vera mjög góð. Hjónin telja að ferðaþjónustan geri landinu bara gott og færi 

gjaldeyri inn í landið. Helsta ógn hennar að þeirra mati er hættan af náttúruhamförum 

eins og eldgosum. Tækifærin séu hins vegar lenging á ferðamannatímanum (Jóhanna 

Reynisdóttir, einkasamskipti, 17. apríl 2012). 

 

4.2.5. Berunes 

Eigendur farfuglaheimilisins eru hjónin Anna Antoníusdóttir og Ólafur Eggertsson. Þau 

hófu rekstur farfuglaheimilisins árið 1973, þar sem autt íbúðarhús var á staðnum. Þau 

vildu nýta það til að þjóna vaxandi fjölda ferðamanna á svæðinu þar sem hringvegurinn 

var að opnast. Opið er frá 1. apríl til 1. október ár hvert. Farfuglaheimilið er eina atvinna 

þeirra hjóna og yfir sumartímann hafa þau tvo til fjóra starfsmenn sem eru annars vegar 

utanaðkomandi og hins vegar fjölskyldumeðlimir. Gestir sem sækja gistingu eru 

langflestir erlendir ferðamenn (Ólafur Eggertsson, einkasamskipti, 7. apríl 2012).  

Farfuglaheimilið er í gömlum bæ sem byggður var árið 1907, húsið hýsti stóra 

fjölskyldu og stundum tvær. Alla tíð var mjög gestkvæmt í Berunesi, til dæmis þegar 

messuhald var í Beruneskirkju og vegna mikilla farþegaflutninga yfir Berufjörð áður en 

vegasamband komst á. Þar var einnig áfangastaður áætlunarbifreiða sem komu austan 

frá, þar sem símstöð var í húsinu frá árinu 1915 til 1961. Tvö smáhús eru á staðnum; 

Smíðahús og Smiðjan, húsin voru endurbyggð árin 1996 og 1997 af Ólafi eftir 

teikningum Þóru Guðmundsdóttur eiganda farfuglaheimilisins á Seyðisfirði. Þar að auki 

hafa þau Rauðahús eitt, sem Ólafur smíðaði árið 1993, Rauðahús tvö og þrjú eru 

bjálkahús sem sett voru upp sumarið 2011. Annað hús sem er á staðnum var byggt árið 

1972 og bjó fjölskyldan þar fram til ársins 2000. Þá var farið að taka fólk þar í gistingu í 

sérinngangi og árið 2006 var húsið stækkað en fimm árum seinna var útbúið stórt og 
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gott eldhús fyrir gestina. Farfuglaheimilið tekur 46 í rúm en þó er hægt að koma fyrir 50 

manns. Rúmin skiptast í eins til fjögurra manna herbergi, smáhúsin eru frá tveggja til 

fimm manna. Boðið er upp á svefnpokapláss, leigu á rúmfötum og uppábúin rúm, einnig 

er boðið upp á morgunverð og kvöldverð ef pantað er með fyrirvara (Ólafur Eggertsson, 

einkasamskipti, 7. apríl 2012).  

Sérstaða farfuglaheimilisins er austfirsk náttúrufegurð sem og góður aðbúnaður 

og þjónusta. Framtíðarsýn er að halda þeirri góðu stöðu sem Anna og Ólafur telja að 

þau hafi nú. Sú ímynd sem þau vilja hafa er hreinleiki og náttúrufegurð íslenskrar 

sveitar þar sem gestir fá meira fyrir peninginn en þeir eiga von á, persónuleg og 

upplýsandi samskipti við gesti. Stefnan er að halda áfram einu af topp tíu sætum 

alþjóðlega Hostelling International listans (Ólafur Eggertsson, einkasamskipti, 7. apríl 

2012).  

Viðhorf fólks í kring til Farfuglahreyfingarinnar finnst þeim vera jákvætt. Ólafur 

og Anna telja að mikil breyting hafi orðið á til batnaðar síðustu ár varðandi þekkingu 

Íslendinga á hreyfingunni. Samvinna milli farfuglaheimila finnst þeim vera góð en 

mætti þó gera betur. Ferðaþjónustan skapar að mati hjónanna gjaldeyristekjur og 

þekkingu meðal þjóða sem aftur skapar mörg tækifæri innan og utan ferðaþjónustunnar. 

Helstu ógnir gagnvart ferðaþjónustu samkvæmt hjónunum er versnandi efnahagur 

Evrópubúa, stórslys og náttúruhamfarir. Tækifæri hennar sé hins vegar Vakinn sem 

lofar góðu við að samræma og tryggja að unnið sé að öryggi og viðunandi gæðum innan 

greinarinnar, það þurfi að hreinsa til þar sem hlutirnir séu ekki í lagi og muna að engin 

keðja er sterkari en veikasti hlekkurinn (Ólafur Eggertsson, einkasamskipti, 7. apríl 

2012).  

 

4.2.6. Bíldudalur 

Eigendur farfuglaheimilisins eru hjónin Silja Baldvinsdóttir og Björn Magnús 

Magnússon. Þau hófu starfsemina árið 2008 en þau vildu nýta hús sem þau höfðu til 

umráða og þeim þótti þetta vera spennandi kostur. Farfuglaheimilið er opið allt árið en 

þetta er ekki eina atvinna þeirra, þau eru einu starfsmennirnir á veturna en á sumrin hafa 

þau haft tvo starfsmenn að auki sem er úr fjölskyldunni og utanaðkomandi. Í sumar mun 

starfsmönnum að öllum líkindum fjölga og þau vera með fjóra starfsmenn. Gestir sem 

koma til þeirra eru 90% erlendir ferðamenn (Silja Baldvinsdóttir, einkasamskipti, 13. 

apríl 2012).  
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Hús farfuglaheimilisins var gamalt kaupfélag sem byggt var um 1950 og var 

verslun þar til ársins 1985/6. Frá þeim tíma til ársins 2000 var húsið í hálfgerðu 

reiðileysi en þá hófst rekstur lítils gistiheimilis í hluta hússins. Síðan var opnuð 

kaffibrennsla á neðri hæð ásamt veitingastað og verslun. Árið 2007 var ákveðið að 

einblína á gistingu og hófust Silja og Björn þá handa við að gera húsið að því sem það 

er í dag. Farfuglaheimilið tekur 40 manns sem skiptast í eins til sex manna herbergi. 

Boðið er upp á svefnpokapláss, leigð rúmföt og uppábúin rúm en einnig er boðið upp á 

morgunverð. Í framtíðinni hafa hjónin áhuga á að bjóða jafnframt upp á léttan kvöldmat 

(Silja Baldvinsdóttir, einkasamskipti, 13. apríl 2012).  

Sérstaða farfuglaheimilisins er að það er staðsett við höfnina á Bíldudal og 

nálægt helstu náttúruperlum sunnanverðra Vestfjarða. Einnig er farfuglaheimilið í 

gömlu húsi sem er innréttað með nútímalegum blæ. Framtíðarsýn er að halda áfram á 

sömu braut, byggja upp betra farfuglaheimili með helstu þægindum fyrir gesti, einnig að 

vinna meira í umhverfismálum og sinna gæðamálum af krafti. Sú ímynd sem hjónin 

vilja hafa er að staðurinn sé góður áningarstaður sem hefur umhverfi og gæði að 

leiðarljósi og verðlagið sé gott (Silja Baldvinsdóttir, einkasamskipti, 13. apríl 2012).  

Viðhorf fólks í kring til Farfuglahreyfingarinnar þykir þeim vera jákvætt. Silja 

og Björn telja Íslendinga vita lítið um hreyfinguna en þekkingin finnst þeim þó vera að 

aukast, margir haldi enn að þetta sé gamli góði fjallaskálinn. Samvinna á milli 

farfuglaheimila finnst þeim ekki vera mikil. Það sem ferðaþjónusta geri fyrir landið sé 

að auka tekjur og gjaldeyri í þjóðarbúið. Helsta ógnin við ferðaþjónustu eru að þeirra 

mati lélegar samgöngur/vegir og almenningssamgöngur. Tækifærin séu hins vegar að 

lengja sumarvertíðina og auka vetrarferðaþjónustu (Silja Baldvinsdóttir, einkasamskipti, 

13. apríl 2012).  

 

4.2.7. Borgarfjörður Eystri 

Eigendur farfuglaheimilisins eru Bergrún Jóhanna Borgfjörð og eiginmaður hennar 

Ásgeir Arngrímsson. Þau hófu starfsemina árið 1998 þar sem nokkur eftirspurn var eftir 

gistingu á svæðinu, þau langaði í eigin rekstur og húsnæði var til staðar á góðu verði. 

Farfuglaheimilið er eins konar áhugamál þeirra en þau eru sauðfjárbændur með 500 

kindur. Opið er frá maí fram í september og einnig er opið á öðrum tímum eftir 

samkomulagi, á sumrin er einn starfsmaður sem er Bergrún sjálf og annar starfsmaður 

úr fjölskyldunni í hlutastarfi með henni. Gestir sem koma eru erlendir ferðamenn ásamt 

íslenskum gönguhópum (Bergrún Jóhanna Borgfjörð, einkasamskipti, 3. apríl 2012). 
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Hús farfuglaheimilisins var byggt árið 1949 sem tvær íbúðir. Í gegnum tíðina 

hefur húsnæðið verið notað sem læknisbústaður, prestsbústaður og leiguíbúðir. 

Farfuglaheimilið tekur 20 manns í rúm sem skiptast í tveggja til sex manna herbergi. 

Boðið er upp á svefnpokapláss, leigð rúmföt og uppábúin rúm, ekki er boðið upp á 

morgunmat (Bergrún Jóhanna Borgfjörð, einkasamskipti, 3. apríl 2012). 

Sérstaða farfuglaheimilisins er staðsetningin sem er á friðsælum stað við hafið. 

Framtíðarsýnin er að gera betur. Sú ímynd sem Bergrún og Ásgeir vilja hafa er 

einfaldleiki og góð upplifun fyrir gesti. Viðhorf fólks í kring til Farfuglahreyfingarinnar 

er jákvætt, hjónin telja að Íslendingar þekki ekki til hreyfingarinnar nema þá þeir sem 

hafa notfært sér þjónustuna. Samvinna milli farfuglaheimila á Austurlandi finnst þeim 

vera ágæt enda eru flestir eigendur búnir að vera lengi í bransanum og þekkjast því vel. 

Ferðaþjónusta styður við byggð og þjónustu í dreifbýli að mati eigenda. Helstu ógn við 

ferðaþjónustu telja þau vera verðlag. Tækifærin séu hins vegar mikil um allt land og það 

séu mörg ónotuð tækifæri sem vert sé að koma á markaðinn (Bergrún Jóhanna 

Borgfjörð, einkasamskipti, 3. apríl 2012). 

  

4.2.8. Borgarnes 

Eigendur farfuglaheimilisins eru hjónin Gylfi Árnason og Guðrún Vala Elísdóttir. Þau 

hófu reksturinn árið 2009 þar sem þau sáu tækifæri í ónýttu húsnæði sem þau höfðu. 

Opið er allt árið um kring. Á sumrin eru Gylfi, dóttir þeirra hjóna og einn til tveir 

hlutastarfsmenn í vinnu og á veturna er Gylfi eini starfsmaðurinn. Guðrún stundar fulla 

vinnu annars staðar. Gestir sem sækja til þeirra eru eingöngu erlendir ferðamenn (Gylfi 

Árnason, einkasamskipti, 7. apríl 2012). 

Áður en farfuglaheimilið hóf rekstur í húsinu voru þar bæjarskrifstofur til ársins 

2004 og íbúðir fyrir starfsmenn Loftorku frá 2004 til 2008. Frá apríl til júlí 2009 þegar 

hjónin byrjuðu reksturinn var hægt að nota 12-14 herbergi og hefur þeim fjölgað eftir 

því sem endurbætur hafa verið gerðar. Húsið hefur verið betrumbætt árið 2010 og aftur 

árið 2011 og er komið í þokkalegt ástand nú árið 2012. Pláss er fyrir 49 í rúm sem 

skiptast í eins til fjögurra manna herbergi og þar af eru nokkur með baði. Boðið er upp á 

svefnpokapláss, leigð rúmföt og uppábúin rúm, einnig er boðið upp á morgunverð yfir 

sumartímann (Gylfi Árnason, einkasamskipti, 7. apríl 2012). 

Sérstaða farfuglaheimilisins er góð staðsetning við Þjóðveg 1. Framtíðarsýn er 

að gera heimilið fyrsta flokks með öllu sem þarf til að svo geti orðið. Sú ímynd sem 

Gylfi og Guðrún vilja hafa sem farfuglaheimili er að standa undir væntingum og helst 
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töluvert betur en það. Þeim þykir viðhorf fólks í kring til Farfuglahreyfingarinnar vera 

jákvætt en telja að Íslendingar þekki ekki vel til hreyfingarinnar. Samvinna á milli 

farfuglaheimila finnst þeim vera góð. Ferðaþjónustan gerir margt fyrir landið að mati 

hjónanna eins og að auka atvinnu og skapa fjölbreyttara mannlíf. Ógn við ferðaþjónustu 

er að þeirra mati offramboð á gistingu og of lágt verð á henni. Tækifæri hennar séu hins 

vegar endalaus ef hlutirnir eru gerðir vel, eins og að lengja ferðatímann (Gylfi Árnason, 

einkasamskipti, 7. apríl 2012). 

 

4.2.9. Broddanes 

Eigendur farfuglaheimilisins eru hjónin Ingunn og Ísak og bræður Ingunnar þeir 

Eysteinn og Guðbrandur. Þau opnuðu farfuglaheimilið árið 2010, þar sem þau eignuðust 

húsnæði sem þeim fannst tilvalið að nota fyrir gistingu. Eigendur farfuglaheimilisins 

stunda aðra vinnu og yfir opnunartímann, 15. maí til 15. september, eru starfsmenn að 

mestu eigendur, vinir og kunningjar. Gestir sem sækja gistingu til þeirra eru 90% 

erlendir ferðamenn og þeir Íslendingar sem koma eru í hópum, 10-20 saman (Ingunn 

Einarsdóttir, einkasamskipti, 22. mars 2012).  

Hús farfuglaheimilisins var byggt af sveitarfélaginu sem skóli og skólastjóraíbúð 

á árunum 1875-1878 og var byrjað að kenna þar þegar byggingu lauk en kennt var til 

vorsins 2004. Húsið stóð síðan autt til ársins 2009 þegar eigendurnir hófu rekstur þar. 

Farfuglaheimilið hefur pláss fyrir 21 í rúm sem skiptast í eins til sex manna herbergi. 

Boðið er upp á svefnpokapláss, leigu á rúmfötum og uppábúin rúm. Ekki er boðið upp á 

veitingar. Sérstaða farfuglaheimilisins er sú að það er lítið og persónulegt þar sem 

auðvelt er að sinna öllum gestum en auk þess er mikil náttúrufegurð, fugla- og 

selaskoðun, sem og friður og ró á staðnum. Framtíðarsýn er að vera meðal fimm bestu 

farfuglaheimila að mati gesta. Ímynd sem eigendurnir vilja hafa er að vera persónuleg 

og umhverfisvæn (Ingunn Einarsdóttir, einkasamskipti, 22. mars 2012).  

Fjölskyldan telur að viðhorf fólks í kring til Farfuglahreyfingarinnar sé fremur 

jákvætt. Þau telja að Íslendingar þekki lítið til hreyfingarinnar. Að þeirra mati er 

samvinna milli farfuglaheimila góð svo langt sem hún nær, þeim finnst í raun ekki vera 

mikil samvinna. Að þeirra mati styrkir ferðaþjónustan innviðina, hún bæti samgöngur 

og vegakerfi, styrki aðstæður á fjölmennum ferðamannastöðum og viðhaldi 

áframhaldandi kynningu á landinu erlendis. Helsta ógn við ferðaþjónustu telja þau að 

séu slæmir vegir og tækifæri þjónustunnar telja þau að séu að auka fjölbreytni í gistingu, 
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auka afþreyingarmöguleikana til að fá gesti til að dvelja lengur og þar með eyða meiri 

peningum (Ingunn Einarsdóttir, einkasamskipti, 22. mars 2012).  

 

4.2.10. Dalvík 

Eigendur farfuglaheimilisins eru hjónin Bjarni Gunnarsson og Kristín Aðalheiður 

Símonardóttir sem kölluð er Heiða. Þau hófu starfsemi farfuglaheimilisins árið 2011 

þegar þau gerðu upp gamalt hús, ferðabransinn hefur alltaf heillað þau, ákváðu þau því 

að hefja gistirekstur í húsinu og nýta þar með tækifærin sem leynast á Dalvík og í næsta 

nágrenni. Opið er allt árið um kring og stunda hjónin bæði vinnu við farfuglaheimilið, 

Heiða í fullri vinnu en Bjarni að hluta til ásamt því að vera í annarri vinnu. Þau hafa 

verið ein að sinna rekstrinum en stundum fengið einhverja til að leysa sig af. Ferðamenn 

sem sækja þau heim á sumrin eru nær eingöngu erlendir gestir en Íslendingar á veturna, 

þá helst fjölskyldur sem eru í vetrarfríum á skíðum (Kristín Aðalheiður Símonardóttir 

og Bjarni Gunnarsson, einkasamskipti, 25. mars 2012). 

Starfsemi farfuglaheimilisins fer fram í gömlum bæ, Gimli og smáhýsum. Gamli 

bærinn var byggður árið 1914 og var nokkurs konar verkamannabústaður síns tíma. 

Amma Heiðu, Ingigerður Sigfúsdóttir, bjó í húsinu frá 1924 og þar til hún lést. 

Íbúðarhúsið sem þau hjónin búa nú í var byggt við hliðina á gamla bænum árið 1957 og 

fékk þá gamli bærinn það hlutverk að hýsa kýr og enn í dag ber timbrið á veggjunum 

þess greinilega merki. Þá hefur húsið verið notað sem nokkurs konar geymsluskúr, 

kartöflugeymsla og bílskúr svo eitthvað sé nefnt, það er að segja áður en húsið var tekið 

undir starfsemi farfuglaheimilisins. Gimli var byggt árið 1930 sem íbúðarhús 

kaupfélagsstjórans á Dalvík. Húsið var selt læknishéraðinu fyrir læknisstofu/ 

heilsugæslu, apótek og lyfjagerð. Síðar var þar bókhaldsskrifstofa og um 1990 var þar 

rekinn tónlistarskóli og félagsmiðstöð unglinga. Þar næst var húsið notað undir 

skátastarfsemi þar til Heiða og Bjarni keyptu það. Þau hafa að auki þrjú smáhýsi. 

Farfuglaheimilið tekur 37 manns í rúm sem skiptast í eins til fimm manna herbergi en 

auk þess hafa þau gamla bæinn þar sem pláss er fyrir sex manns. Þar að auki hafa þau 

tvö tveggja manna herbergi í heimagistingu. Þau bjóða upp á svefnpokapláss, leigð 

rúmföt og uppábúin rúm. Sækist fólk eftir morgunmat er orðið við þeirri beiðni (Kristín 

Aðalheiður Símonardóttir og Bjarni Gunnarsson, einkasamskipti, 25. mars 2012). 

Sérstaða farfuglaheimilisins er að vera vel staðsett fyrir gesti á leið til 

Grímseyjar, ferjan er aðeins 100 metra frá heimilinu. Heiða og Bjarni eru einnig dugleg 

að endurvinna húsgögn og nýta allt gamalt, þau skreyta mikið í kringum sig og gestir 



  44 

 

virðast vera hrifnir af því. Framtíðarsýn er að fjölga gistinóttum og gera sig sýnilegri 

meðal Íslendinga auk þess að bjóða meiri þjónustu en bara gistingu. Sú ímynd sem þau 

vilja að sé er að þau veiti góða þjónustu í vel búnu og hreinu húsnæði (Kristín 

Aðalheiður Símonardóttir og Bjarni Gunnarsson, einkasamskipti, 25. mars 2012). 

Bjarna og Heiðu þykir viðhorf fólks í kring til Farfuglahreyfingarinnar vera 

jákvætt. Þau telja að þekking Íslendinga sé ekki mikil og heldur fólk oft á tíðum að þetta 

sé ódýr og þar með ómerkileg gisting þar sem fólk virðist ekki þekkja formið nægilega 

vel. Í þann stutta tíma sem þau hafa verið í hreyfingunni eru þau ánægð með 

samvinnuna á milli heimilanna. Ferðaþjónustan kynni land og menningu þjóðarinnar og 

skilji eftir sig fjármuni sem annars væri erfitt að ná í. Helsta ógnin við ferðaþjónustu að 

þeirra mati eru slóðar sem setja blett á hópinn sem er í þessum rekstri og þeir sem selja 

þjónustu án leyfis. Hvað tækifæri ferðaþjónustunnar varðar sé hins vegar allt mögulegt. 

Það séu engin takmörk fyrir því sem hægt er að gera (Kristín Aðalheiður Símonardóttir 

og Bjarni Gunnarsson, einkasamskipti, 25. mars 2012). 

 

4.2.11. Eyrarbakki og Selfoss 

Eigendur farfuglaheimilanna eru hjónin Valdimar Árnason og Rasa Karpaté. Þau hafa 

verið í rekstri síðan árið 2009. Hjónin ákváðu að fara í reksturinn eftir kreppuáfallið. 

Valdimar er byggingameistari og starfar við það á veturna. Opið er allt árið þó og eru 

starfsmenn eigendurnir. Gestir sem sækja til þeirra eru 99% erlendir ferðamenn 

(Valdimar Árnason, 8. apríl, 2012).  

Húsið sem farfuglaheimilið á Selfossi er í var fyrst sjúkrahús Suðurlands og eru 

margir á Selfossi og í nágrenni fæddir í húsinu. Árið 1984 var húsinu breytt í 

öldrunarheimili, það gegndi því hlutverki þar til árið 2006. Eftir það stóð húsið autt og 

grotnaði niður þar til Valdimar tók það á leigu hjá ríkinu. Farfuglaheimilið á Selfossi 

tekur 66 manns í rúm sem skiptast í eins til sex manna herbergi. Hús farfuglaheimilisins 

á Eyrarbakka hefur fjórar íbúðir sem geta hýst allt að sex manns hver. Heimilið 

inniheldur ekki aðeins farfuglaheimili heldur ýmsa aðra starfsemi eins og kaffihús og 

handverksmarkað. Boðið er upp á svefnpokapláss, leigu á rúmfötum og uppábúin rúm 

en einnig er boðið upp á morgunmat og stendur hópum til boða kvöldmatur (Valdimar 

Árnason, 8. apríl, 2012).  

Sérstaða farfuglaheimilanna er að vera við Þjóðveg 1. Sérstaða þeirra er kannski 

best sjáanleg að eigendanna mati þegar hópar gista í nokkra daga og ferðast til allra 

helstu ferðamannastaða á Suðurlandi í dagsferðum og koma svo síðla dags í kvöldmat. 
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Framtíðarsýn þeirra er góð og vaxandi. Sú ímynd sem þau vilja er Cheap to sleep. 

Gesturinn velur það sem hann vill borga fyrir; svefnpokapláss eða uppábúið, 

morgunmat eða gestaeldhús þar sem fólk getur eldað sér mat (Valdimar Árnason, 8. 

apríl, 2012).  

Hjónunum þykir viðhorf fólks í kring til Farfuglahreyfingarinnar vera jákvætt. 

Að þeirra mati þekkja Íslendingar ekki til hreyfingarinnar, þau telja að Íslendingar viti 

ekki af þeim eða þetta sé ekki nógu fínt fyrir landann. Samvinna milli farfuglaheimila 

finnst þeim vera góð. Það sem ferðaþjónustan gerir fyrir landið að þeirra mati væri að 

þetta gæti orðið okkar helsta tekjulind ef við sýndum land og þjóð með reisn. Það sem 

helst ógnar ferðaþjónustu eru of miklar álögur; skattar og gjöld. Að þeirra mati er ekki 

hægt að reka svona nema í fjölskyldu því ferðamannatímabilið úti á landi er svo stutt. 

Tækifæri þjónustunnar sé að gert sé meira úr því sem skoða má; hellum, ám og fjöllum 

til dæmis en aðgengi er yfirleitt afleitt (Valdimar Árnason, 8. apríl, 2012).  

 

4.2.12. Fljótsdalur  

Eigendur farfuglaheimilisins eru hjónin Paul og Judith Stevens. Farfuglaheimilið hefur 

verið í rekstri síðan árið 1961 en hjónin hafa séð um starfsemina í um 30 ár. Þau eiga 

ekki húsnæði farfuglaheimilisins en leigja það af Margréti Runólfsson sem býr í næsta 

húsi. Ástæða þess að þau fóru í reksturinn var sú að Paul tengist gönguferðunum sem 

þau sjá um en það var einmitt þess vegna sem þau komu fyrst til Íslands árið 1971. Þetta 

er ekki þeirra eina atvinna en þau hjónin vinna á háskólabókasafni á Englandi þegar þau 

eru ekki við vinnu á farfuglaheimilinu. Opið er frá apríl til október en gestir geta einnig 

komið þegar lokað er ef fyrirvarinn er góður. Starfsmenn yfir sumartímann eru hjónin 

og Margrét starfar þar utan annatíma. Flestir gestir sem sækja til þeirra eru erlendir 

ferðamenn (Stevens, J. og Stevens, P., einkasamskipti, 7. apríl 2012).  

Hús farfuglaheimilisins er gamall bóndabær sem byggður var í kringum 1898 og 

hélt sínu hlutverki til ársins 1961 en þá var hann gerður að farfuglaheimili undir stjórn 

Dick Phillips. Húsið er að fara í gegnum miklar endurbætur sem munu gefa meira pláss 

og betri aðstöðu en líklegast verða ekki fleiri rúm. Pláss er fyrir 15 manns í tveimur 

fjögurra manna og einu sjö manna herbergi. Boðið er upp á svefnpokapláss og leigð 

rúmföt. Ekki er boðið upp á uppábúin rúm en boðið er upp á morgunverð gegn beiðni 

(Stevens, J. og Stevens, P., einkasamskipti, 7. apríl 2012). 

Sérstaða og ímynd farfuglaheimilisins er smæðin sem gerir það einstakt, einfalt 

en vinalegt. Framtíðarsýn farfuglaheimilisins er að vera eins og þau eru, að bjóða upp á 
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sanngjarnt verð á gistingu í rólegu og fögru umhverfi. Að mati Stevens hjónanna er 

fólki í kring jákvætt í garð Farfuglahreyfingarinnar. Að þeirra mati þekkja Íslendingar 

ekki til þessarar hreyfingar. Samvinna á milli farfuglaheimila þykir þeim vera góð og 

vinaleg. Það sem ferðaþjónustan geri fyrir landið sé að koma með peninga og áhuga á 

landinu. Eigendurnir telja að það séu ekki neinar raunverulegar ógnir í ferðaþjónustu, 

hún haldi áfram að blómstra og það sé fullt af tækifærum í ferðaþjónustunni og þá 

sérstaklega í ævintýraferðum (Stevens, J. og Stevens, P., einkasamskipti, 7. apríl 2012).  

 

4.2.13. Gaulverjaskóli 

Eigendur farfuglaheimilisins eru hjónin Oddný Guðmundsdóttir og Gestur Kristinsson, 

þau hófu starfsemina árið 2009. Ástæða þess að þau fóru í þennan rekstur var að þau 

höfðu bæði unnið við ferðamennsku og að auki höfðu þau gist oft á farfuglaheimilum. 

Þeim þykir það afar skemmtilegur og fjölbreyttur gistimáti. Hjónin sáu gott tækifæri til 

að halda áfram í ferðamennsku og opna farfuglaheimili þegar gamall niðurníddur skóli 

var settur á sölu. Þeim fannst það jafnframt góður kostur að enda starfsævina þannig. 

Farfuglaheimilið er þó í bili ekki þeirra eina atvinna, eins og er vinnur Oddný ein á 

farfuglaheimilinu. Farfuglaheimilið er opið frá 1. febrúar til 15. nóvember ár hvert. 

Gestir sem sækja gistingu til þeirra eru aðallega erlendir ferðamenn, af Íslendingum eru 

það helst fólk í hestaferðum og eitt og eitt ættarmót slæðist inn (Oddný 

Guðmundsdóttir, einkasamskipti, 22. mars 2012). 

Hús farfuglaheimilisins var tólf ár í byggingu, það var tekið í notkun haustið 

1947 sem barnaskóli. Í skólanum var einn kennari sem kenndi öll fög og kona hans sem 

kenndi handavinnu án þess að fá laun fyrir. Skólastjórahjónin bjuggu alla tíð eða þar til 

þau létu af störfum árið 1983 í lítilli íbúð í risinu en Oddný og Gestur búa í risinu núna. 

Skólinn var starfræktur þar til hjónin keyptu húsið. Farfuglaheimilið tekur 27 manns 

sem skiptast í eins til sjö manna herbergi. Boðið er upp á svefnpokapláss, leigð rúmföt 

og uppábúin rúm, einnig er hægt að fá morgunverðarhlaðborð og einfaldan kvöldmat 

(Oddný Guðmundsdóttir, einkasamskipti, 22. mars 2012). 

Sérstaða farfuglaheimilisins er persónuleg þjónusta og að vera á stærsta byggða 

flatlendi landsins, eða í Flóanum. Útsýnið þar er best allra staða á láglendinu og einnig 

er stutt í fjöru og fuglalíf. Framtíðarsýn er ekki of björt þar sem annað farfuglaheimili er 

í aðeins 13 kílómetra fjarlægð frá þeim en það varð þess valdandi að þau misstu mikið 

af fólki sem ferðast um á eigin vegum. Í vor er svo að opna annar gististaður í nágrenni 

við þau en þó ekki á vegum Farfugla. Sá staður verður sá fimmti sem opnar síðan þau 
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hófu starfsemi sína. Sú ímynd sem þau vilja er að vera heimilisleg og hlýleg, að aðstoða 

og leiðbeina gestum með hvað hægt er að gera og benda gestum sínum þá gjarnan á þá 

staði sem eru í nágrenninu sem ekki má finna í ferðalýsingum (Oddný Guðmundsdóttir, 

einkasamskipti, 22. mars 2012).  

Samvinna farfuglaheimilanna finnst þeim vera góð. Nábúar Oddnýjar og Gests 

tóku þeim vel og hafa verið hjálpsamir og stutt þau heilshugar. Eigendur 

farfuglaheimilisins telja að Íslendingar þekki örugglega til Farfuglahreyfingarinnar. 

Ferðaþjónustan skaffar gjaldeyri og þjóðin sjálf lærir að meta og virða landið sitt betur. 

Þær ógnir sem steðji að íslenskri ferðaþjónustu séu verðlagið, skattar og það nýjasta 

sem er gistináttaskatturinn, sem og undirboð og klíkuskapur. Tækifærin liggi hinsvegar í 

náttúrunni að mati eigenda (Oddný Guðmundsdóttir, einkasamskipti, 22. mars 2012).  

 

4.2.14. Grundarfjörður 

Eigandi farfuglaheimilisins er Johnny Cramer. Hann hóf rekstur farfuglaheimilisins árið 

2004. Þar sem hann sjálfur hafði ferðast mikið í mörg ár, fannst honum hann hafa góða 

innsýn í þessa starfsemi og hann gæti látið slíkan rekstur ganga. Cramer vinnur lítillega 

aukastörf ásamt því að reka farfuglaheimilið. Opið er allt árið um kring, á sumrin hefur 

hann tíu starfsmenn en þrjá á veturna, þeir eru að mestu utanaðkomandi. Gestir 

farfuglaheimilisins eru 90% erlendir ferðamenn og 10% Íslendingar (Cramer, J. 

einkasamskipti, 22. mars 2012). 

Farfuglaheimilið byrjaði í einu húsi en Cramer hefur verið að stækka við sig og 

nú er starfsemin í nokkrum húsum. Hann hefur verið að endurbyggja húsin og lagfæra 

þau smátt og smátt. Farfuglaheimilið tekur 80 manns í rúm sem skiptast í eins til sex 

manna herbergi og fimm íbúðir. Boðið er upp á svefnpokapláss, leigu á rúmfötum og 

uppábúin rúm en ekki er boðið upp á veitingar (Cramer, J. einkasamskipti, 22. mars 

2012).   

Sérstaða farfuglaheimilisins er landslagið á svæðinu. Cramer hefur verið að 

stækka við sig og er framtíðarsýn hans að halda því áfram. Sú ímynd sem hann vill fyrir 

farfuglaheimilið er hreint og skemmtilegt heimili. Það sem ferðaþjónusta geri fyrir 

landið sé að skapa tekjur og atvinnu. Helsta ógn við ferðaþjónustuna telur Cramer að sé 

náttúran þegar hún fer af stað með náttúruhamfarir og tækifæri þjónustunnar séu á 

svæðum þar sem rétt markaðssetning er. Viðhorf fólks í kring til 

Farfuglahreyfingarinnar telur Cramer að sé jákvætt. Þekkingu Íslendinga á hreyfingunni 
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telur hann ekki vera neina, hann vildi að því væri öðruvísi farið. Hann telur að samvinna 

milli farfuglaheimila sé góð (Cramer, J. einkasamskipti, 22. mars 2012).   

 

4.2.15. Húsey   

Eigendur farfuglaheimilisins eru hjónin Örn, Laufey og börn þeirra Örn og Arney. Það 

var opnað árið 1981 þar sem þau höfðu tómt hús til afnota. Eigendurnir stunda aðra 

vinnu með, þau eru bændur og vinna við leiðsögn og lítillega við kennslu. 

Opnunartíminn er frá 15. janúar til 10. desember ár hvert. Yfir sumartímann eru 

starfsmenn fjórir sem er fjölskyldan og einn utanaðkomandi. Gestir sem sækja gistingu 

til þeirra eru 98% erlendir ferðamenn (Örn Þórleifsson, einkasamskipti, 23. mars 2012). 

Farfuglaheimilið er byggt úr rekavið, viðurinn var sagaður árið 1937 og var 

húsið síðan byggt árið 1938. Húsið var fyrst húsnæði bændafjölskyldu frá 1938 til 1979 

en þá stóð húsið án nokkurrar notkunar í tvö ár. Síðan árið 1981 hefur það verið í 

notkun sem farfuglaheimili. Heimilið tekur 24 manns í rúm sem skiptast í tveggja til sex 

manna herbergi. Boðið er upp á svefnpokapláss, leigð rúmföt og uppábúin rúm, einnig 

er boðið upp á morgunmat (Örn Þórleifsson, einkasamskipti, 23. mars 2012).  

Sérstaða farfuglaheimilisins er óspillt náttúran sem er á svæðinu. Framtíðarsýn 

eigenda er frekar óljós þar sem mikið land hefur farið undir vatn í nágrenni við þau 

vegna Kárahnjúkavirkjunar og það land er að verða að leirum. Gönguleiðir eru því að 

breytast, fuglar að hverfa og eru hættir að verpa. Ímyndin sem fjölskyldan vill hafa er 

ódýr gistimöguleiki með hreinlæti og ljúft viðmót að leiðarljósi ásamt góðri heilnæmri 

afþreyingu (Örn Þórleifsson, einkasamskipti, 23. mars 2012). 

Fjölskyldan segir að viðhorf fólks í kring til Farfuglahreyfingarinnar sé hlutlaust 

og þau telja að Íslendingar þekki ekki til hreyfingarinnar. Samvinna milli 

farfuglaheimila finnst þeim að mætti vera meiri. Ferðaþjónusta segja þau að skapi 

láglauna atvinnu og fjölbreytta þjónustu fyrir landið. Helstu ógnir við ferðaþjónustu sé 

miðstýring úr Reykjavík og tækifæri ferðaþjónustunnar séu mörg, til að mynda að láta 

ferðamenn taka þátt í uppgræðslu landsins og bjóða upp á fjölbreyttari hestaferðir (Örn 

Þórleifsson, einkasamskipti, 23. mars 2012). 

 

4.2.16. Hvoll   

Eigendur farfuglaheimilisins eru hjónin Hannes Jónson og Guðný M. Ström 

Óskarsdóttir. Þau opnuðu farfuglaheimilið árið 2000 vegna þess að annað hvort hefðu 

þau þurft að flytja af svæðinu eða byrja á einhverju nýju. Árið 1999 byrjuðu þau með 
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gistingu í sex vikur áður en ákveðið var að fara í Farfuglahreyfinguna og þar sem ekkert 

farfuglaheimili var á svæðinu og vöntun var á svefnpokaplássi og ódýrri gistingu fyrir 

ferðamenn varð þessi starfsemi fyrir valinu. Þetta er aðalvinna Hannesar og Guðnýjar en 

að auki eru þau með smá sauðfjárbúskap. Opið er frá miðjum febrúar til loka október, á 

veturna eru starfsmenn þau hjónin en á sumrin eru starfsmenn tvö yngstu börn þeirra, 

tengdadóttir og einn til tveir aðrir starfsmenn. Gestir sem sækja til farfuglaheimilisins 

eru aðallega erlendir ferðamenn en þó eru alltaf Íslendingar innan um (Guðný M. Ström 

Óskarsdóttir, einkasamskipti, 6. apríl 2012). 

Aðstaða farfuglaheimilisins er í tveimur húsum, stærra húsið var byggt árið 

1977, að hluta til á grunni af rófuskemmu sem faðir Hannesar átti. Hitt húsið er gamall 

bær sem var byggður árið 1936, foreldrar Hannesar bjuggu þar og fæddist hann í þessu 

húsi. Á undan foreldrum Hannesar bjuggu amma hans og afi þar. Árið 1999 fór faðir 

Hannesar á elliheimili og stóðu þá húsin tvö auð, í fyrstu var gamli bærinn leigður út og 

þetta haust var byrjað að breyta skemmunni. Það var moldargólf í húsinu og aðeins 

fjórir gluggar sem allir voru að framan, það eina sem hægt var að gera var að setja 

baðherbergi eftir endilöngum ganginum. Gluggana þurfti að stækka og stafnarnir voru 

sagaðir af svo hægt væri að byggja hæð ofan á sem kom svo ári seinna. Þegar efri hæðin 

var komin var matsalur steyptur og árið þar á eftir var byggð hæð ofan á hann. 

Farfuglaheimilið á Hvoli tekur 70 manns í rúm sem skiptast í eins til fimm manna 

herbergi. Boðið er upp á svefnpokagistingu og leigð rúmföt en ekki er boðið upp á 

uppábúin rúm. Yfir sumartímann er boðið upp á morgunverð (Guðný M. Ström 

Óskarsdóttir, einkasamskipti, 6. apríl 2012). 

Sérstaða farfuglaheimilisins er sú að þau bjóða upp á gistingu á hagstæðu verði, 

gestir geta séð um sig sjálfir vegna gestaeldhússins og einnig geta gestir ákveðið hvort 

þeir greiði fyrir meiri þjónustu. Framtíðarsýn Hannesar og Guðnýjar er í óvissu þar sem 

ekki er vitað hvernig muni fara þar sem ágangur Hverfisfljóts og Brunnár ógnar 

svæðinu í kringum farfuglaheimilið. Hjónin vona þó að þetta geti gengið í 10-15 ár í 

viðbót. Ímyndin sem þau vilja er að allir geti gist hjá þeim óháð aldri, gestir séu ánægðir 

og vilji koma aftur og að þau séu góður kostur og grænt heimili. Viðhorf fólks í kring til 

Farfuglahreyfingarinnar finnst þeim almennt vera jákvætt, sumir ferðaþjónustuaðilar líta 

þó niður á starfsemi þeirra og það þykir þeim miður. Þau telja að þekking Íslendinga á 

farfuglaheimilum sé alltaf að aukast. Samvinna milli farfuglaheimila finnst þeim vera 

góð en þó ekki mikil (Guðný M. Ström Óskarsdóttir, einkasamskipti, 6. apríl 2012). 
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Að mati eigenda skapar ferðaþjónustan atvinnu og gjaldeyristekjur, erlendir 

gestir kynnist landinu og auglýsi þar af leiðandi landið út á við um leið. Helsta ógn við 

ferðaþjónustu telja þau að séu náttúruhamfarir en ótrúlega hafi ræst úr vegna eldgosa á 

undanförnum árum og tækifæri þjónustunnar sé að finna eitthvað fyrir ferðamenn að 

gera á veturna og þá þurfi aðrir þjónustuþættir að taka við sér (Guðný M. Ström 

Óskarsdóttir, einkasamskipti, 6. apríl 2012). 

 

4.2.17. Höfn 

Eigendur farfuglaheimilisins eru hjónin Halldór Birgisson og Kristín Birgisdóttir. 

Farfuglaheimilið hefur verið í rekstri í 20 ár en þau tóku við rekstrinum fyrir fimm árum 

síðan. Þau höfðu rekið gistiheimili á staðnum og vildu bæta við sig en þau eru bæði með 

farfuglaheimili og gistiheimili. Opið er allt árið og eru starfsmenn heimilisins þau 

hjónin. Gestir sem sækja gistingu til þeirra eru að mestu erlendir ferðamenn (Halldór 

Birgisson, einkasamskipti, 18. apríl 2012).  

Hús farfuglaheimilisins var byggt um 1960, húsið var fjölskylduheimili lengi vel 

eða þar til það var tekið undir farfuglaheimili. Heimilið tekur 55 manns í rúm sem 

skiptast í tveggja til sex manna herbergi. Boðið er upp á svefnpokapláss, leigð rúmföt 

og uppábúin rúm, einnig er boðið upp á morgunmat. Sérstaða farfuglaheimilisins er 

staðsetning þess. Framtíðarsýn þeirra hjóna er að halda áfram að hugsa vel um gestina 

sína. Ímynd sem þau vilja sem farfuglaheimili er hreinleg, ódýr og notaleg gisting 

(Halldór Birgisson, einkasamskipti, 18. apríl 2012). 

Viðhorf fólks í kring til Farfuglahreyfingarinnar telja þau vera mjög gott. Hjónin 

telja að Íslendingar þekki ekki mikið til hreyfingarinnar. Samvinna á milli 

farfuglaheimila finnst hjónunum vera mjög góð. Það sem þau telja að ferðaþjónustan 

geri fyrir landið er innkoma gjaldeyris og kynning á landinu. Helstu ógnir við 

ferðaþjónustu sé hátt eldsneytisverð og þegar verða náttúruhamfarir verða og tækifærin 

liggi í náttúrunni (Halldór Birgisson, einkasamskipti, 18. apríl 2012).  

 

4.2.18. Korpudalur 

Eigendur farfuglaheimilisins eru hjónin Páll Stefánsson og Hallgerður Jónsdóttir. 

Farfuglaheimilið hafa þau rekið síðan árið 1997. Þau ákváðu að fara í reksturinn vegna 

þess að þau höfðu þekkingu á rekstri sem þessum þar sem þau ráku gistiheimili í 

Reykjavík. Þetta byrjaði með því að þau áttu hlut í jörð og eignuðust hana síðan alla. 

Þar var hús sem þurfti að finna hlutverk og þau ákváðu að prófa þennan rekstur. Opið er 
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frá 20. maí til 15. september ár hvert og eru hjónin einu starfsmennirnir en þetta er ekki 

þeirra eina atvinna. Gestir sem sækja til þeirra eru í meirihluta erlendir ferðamenn eða 

um 80-90% (Páll Stefánsson, einkasamskipti, 19. apríl 2012). 

Hús farfuglaheimilisins er 100 ára gamalt og var það bújörð. Afi Páls byggði það 

á sínum tíma og bjó þar ásamt konu sinni, síðar bjuggu foreldrar Páls þar. Húsið var svo 

selt en fjórum árum síðar var það keypt af þeim Páli og Hallgerði, það var í leigu fyrir 

tíð farfuglaheimilisins. Farfuglaheimilið hefur pláss fyrir 22 í rúm sem skiptast í tveggja 

til fjögurra manna herbergi. Boðið er upp á svefnpokapláss, leigu á rúmfötum og 

uppábúin rúm, einnig er boðið upp á morgunverð (Páll Stefánsson, einkasamskipti, 19. 

apríl 2012). 

Sérstaðan er að vera fyrsta farfuglaheimilið á Vestfjörðum, þau voru því 

brautryðjendur á þessu svæði. Þau reka einnig tjaldsvæði á hluta af túni bújarðar sinnar. 

Framtíðarsýn farfuglaheimilisins er að láta reksturinn vaxa, verið er að byggja gestahús 

sem mun verða tilbúið nú í sumar eða sumarið 2013. Það verður fyrir sex til átta manns. 

Sú ímynd sem þau vilja er að vera farfuglaheimili sem verndar náttúruna og heldur 

henni hreinni, að þau séu þess virði að vera heimsótt og að fólk sem sækir gistingu til 

þeirra sé ánægðara þegar það fer heldur en þegar það kom (Páll Stefánsson, 

einkasamskipti, 19. apríl 2012). 

Viðhorf fólks í kring til Farfuglahreyfingarinnar þykir þeim jákvætt. Þau telja að 

þekking Íslendinga til Farfuglahreyfingarinnar sé ekki mikil og það mætti bæta, þau 

telja þó að þekkingin hafi aukist, þökk sé þeim sem kynna hreyfinguna og þar eigi 

Reykjavík stóran hlut að máli. Samvinna á milli farfuglaheimila finnst þeim vera góð á 

svæðinu í kringum þau, hún stuðli að því að þetta gangi vel (Páll Stefánsson, 

einkasamskipti, 19. apríl 2012). 

Að mati eigenda þá kynnir ferðaþjónustan landið og kemur öllu því góða sem 

landið hefur upp á að bjóða á framfæri. Hún veki fólk til umhugsunar um náttúruna og 

verndun hennar. Helstu ógnir við ferðaþjónustuna þykja hjónunum vera dýrt eldsneyti 

og lélegir vegir. Þó búið sé að bæta mikið þá sé mikið verk enn eftir. Tækifæri 

þjónustunnar liggja í landinu sjálfu og náttúrunni (Páll Stefánsson, einkasamskipti, 19. 

apríl 2012). 

 

4.2.19. Kópasker   

Eigandi farfuglaheimilisins er Benedikt Björgvinsson, hann fór í reksturinn árið 2001. 

Ástæða þess var að í nágrenni hans hafði verið rekið farfuglaheimili sem hætti störfum. 
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Eftirspurn eftir ódýrri gistingu var svo mikil að Benedikt ákvað að opna slíkt heimili. 

Þetta er ekki eina atvinna Benedikts, hann stundar aðra vinnu frá miðjum september 

fram í apríl þegar farfuglaheimilið er lokað en Benedikt tekur á móti gestum utan þess 

tíma sé hann heima. Hann sér að mestu um reksturinn sjálfur. Mest sækja erlendir 

ferðamenn gistingu til hans (Benedikt Björgvinsson, einkasamskipti, 12. apríl 2012). 

Farfuglaheimilið er í tveimur húsum, annað er byggt árið 1974 og hitt árið 

1975/6. Bæði húsin hristust mikið í Kópaskersskjálftanum árið 1976. Heimilið getur 

tekið allt að 26 manns í rúm í þessum tveimur íbúðarhúsum sem Benedikt notar en þau 

skiptast í eins til fjögurra manna herbergi. Boðið er upp á svefnpokapláss, leigð rúmföt 

og uppábúin rúm, einnig geta þeir sem þess óska fengið morgunverð. Sérstaða 

farfuglaheimilisins er að hafa húsin sem heimilislegust. Framtíðarsýnin er að bæta 

nýtinguna og lengja tímabilið, vekja athygli á að þetta sé gott svæði en mikilvægt er þó 

að koma með fjölbreyttari afþreyingu fyrir ferðamenn á svæðinu. Ímyndin sem 

Benedikt vill hafa er að fólki finnist gott að koma til hans og líði eins og það sé heima 

hjá sér (Benedikt Björgvinsson, einkasamskipti, 12. apríl 2012). 

Viðhorf fólks í kringum Benedikt til Farfuglahreyfingarinnar finnst honum vera 

jákvætt. Hann telur að Íslendingar þekki lítið til hennar og að það sitji í mörgum að 

farfuglaheimili innihaldi aðeins kojur og margir séu saman í herbergi. Samvinna milli 

farfuglaheimila þykir honum góð og þá sérstaklega við næstu farfuglaheimili, annars sé 

hún takmörkuð nema á fundum sem haldnir eru. Að mati Benedikts kemur 

ferðaþjónustan inn með gjaldeyri. Helsta ógnin er að nýi vegurinn frá Þjóðvegi 1 að 

Dettifossi nær aðeins þangað en ekki niður í Öxarfjörð eins og fyrirhugað er í 

framtíðinni. Tækifæri ferðaþjónustunnar séu mjög mörg en helst sé það fuglaskoðun á 

svæðinu. Hann segir að tækifærin liggi hjá okkur sjálfum (Benedikt Björgvinsson, 

einkasamskipti, 12. apríl 2012). 

 

4.2.20. Laugarvatn 

Eigendur farfuglaheimilisins eru hjónin Jóna Bryndís Gestsdóttir og Gunnar 

Vilmundarson, þau hófu rekstur árið 1996. Þar sem þau vantaði atvinnu og ekki var 

mikið um atvinnumöguleika á staðnum ákváðu þau að stofna sinn eigin rekstur og er 

þetta þeirra eina atvinna. Opið er frá febrúar til desember og eru starfmenn að öllu jöfnu 

ellefu sem hafa verið eigendurnir, utanaðkomandi starfsmenn, synir og tengdadætur. 

Gestir þeirra eru nær allir erlendir ferðamenn en þeir Íslendingar sem koma eru þá einna 

helst íþróttahópar (Jóna Bryndís Gestsdóttir, einkasamskipti, 22. mars 2012).  
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Farfuglaheimilið er í fjórum húsum, þau hafa lítið 12 manna hús sem var byggt 

árið 1996, en húsið stendur við heimili eigendanna. Það kom til vegna þess að hjónin 

ráku hjólhýsahverfi og tjaldsvæðið á Laugarvatni og þegar þau lokuðu á haustin sáu þau 

að bakpokaferðalangar áttu í vandræðum í haustrigningunni þegar öll Eddu hótelin á 

svæðinu voru lokuð. Þá var heldur enga gistingu að fá frá Þingvöllum að Geysi. Því 

byggðu þau bílskúr og fengu leyfi til að nota hann sem svefnskála, upp úr því gengu þau 

í Farfuglahreyfinguna. Annað hús sem þau hafa er gamalt pósthús sem var byggt árið 

1973, pósthússtjórinn bjó þar og í kjallara hússins var orlofsíbúð og símstöð. Seinna 

kom rafvirki þangað með starfsemi sína og þá var einnig starfrækt skrifstofa í 

kjallaranum. Hjónin keyptu húsið árið 2000. Þriðja húsið er gamli íþróttakennaraskólinn 

sem Háskóli Íslands á nú, en þau tóku húsið á leigu fyrir að verða sex árum síðan. 

Fjórða húsið er svo íbúðarhús eins sonar þeirra sem var byggt árið 1968 og rúmar níu 

manns. Farfuglaheimilið tekur allt að 142 í rúm og skiptast þau í eins til tíu manna 

herbergi. Boðið er upp á svefnpokapláss, leigð rúmföt og uppábúin rúm, á sumrin er 

boðið upp á morgunmat og alltaf er boðið upp á morgunmat fyrir hópa óháð árstíð. 

Hópum stendur líka til boða að fá kvöldmat (Jóna Bryndís Gestsdóttir, einkasamskipti, 

22. mars 2012).   

Sérstaða farfuglaheimilisins er að vera mitt á milli Þingvalla og Geysis. 

Framtíðarsýn er sú að bæta aðstöðu gesta og geta boðið upp á heimilislegan íslenskan 

mat. Ímyndin sem Jóna og Gunnar vilja er að vera heimilisleg, íslensk og vinaleg. 

Viðhorf nágranna þeirra til Farfuglahreyfingarinnar telja þau að sé jákvætt og neikvætt. 

Þau telja að Íslendingar þekki ekki til hreyfingarinnar og segjast oft þurfa að taka það 

fram við þá að þau reki ekki hótel. Samvinna á milli farfuglaheimila telja þau að sé 

mjög góð. Ferðaþjónusta segja þau að auki atvinnu í landinu. Helstu ógnir í 

ferðaþjónustu séu leyfislausir sumarbústaðaeigendur á því svæði sem þau eru og of 

margir í gistiheimilabransanum á veturna þegar minna er um ferðafólk þannig að lítið er 

til skiptanna, tækifærin séu að vera þau sjálf og halda í allt það sem íslenskt er (Jóna 

Bryndís Gestsdóttir, einkasamskipti, 22. mars 2012).  

 

4.2.21. Njarðvík 

Eigendur farfuglaheimilisins eru Guðmundur Sigurjónsson og Bjarki Árnason. Þeir hófu 

starfsemi árið 2002 þar sem þeim þótti hugmyndin góð og aukin fjölbreytni hjálpar 

ferðamannabransanum. Þeir stunda báðir aðra atvinnu ásamt rekstri farfuglaheimilisins. 

Opið er allt árið, starfsmenn eru fimm til átta á sumrin og einn til þrír á veturna; bæði 
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fjölskyldan og utanaðkomandi. Gestir sem sækja gistingu til þeirra eru erlendir 

ferðamenn (Guðmundur Sigurjónsson og Bjarki Árnason, einkasamskipti, 4. apríl 

2012).  

Húsnæði farfuglaheimilisins var byggt árið 1955 og var í gamla daga verbúð 

fyrir farandvinnufólk á Suðurnesjum. Farfuglaheimilið tekur 85 í rúm sem skiptast í 

tveggja til sex manna herbergi. Boðið er upp á svefnpokapláss, leigu á rúmfötum og 

uppábúin rúm, einnig er boðið upp á morgunverð. Sérstaða farfuglaheimilisins er að 

vera nálægt Keflavíkurflugvelli og Reykjanesið sem hefur upp á margt að bjóða, einnig 

að vera góð stoppistöð fyrir gesti. Framtíðarsýn farfuglaheimilisins er að vera meira 

grænt, vistvænt og skemmtilegt. Ímynd sem Guðmundur og Bjarki vilja er stoppistöð 

fyrir og eftir ferðalag á Íslandi, ódýr gisting og þrifaleg (Guðmundur Sigurjónsson og 

Bjarki Árnason, einkasamskipti, 4. apríl 2012).  

Að mati eigendanna er viðhorf fólks í kring mjög jákvætt í þeirra garð enda sé 

farfuglaheimilið ein af grunnstoðum þess að ferðamenn staldri við í Reykjanesbæ. Það 

eykur atvinnulíf og annað líf í bænum. Guðmundur og Bjarki telja þekkingu Íslendinga 

á hreyfingunni vera til staðar en hún mætti vera meiri. Þeim finnst samvinna milli 

farfuglaheimila vera frábær. Virkilega gott samstarf sem að þeirra mati verði varla betra 

á milli viðskiptamanna. Þeir telja að ferðaþjónustan geri aðeins góða hluti fyrir landið. 

Ógnin sem steðji að ferðaþjónustu sé ösku-eldgos og tækifærin í ferðaþjónustunni eru 

endalaus með því að vera bjartsýn á framhaldið en þá verði margt hægt að gera  

(Guðmundur Sigurjónsson og Bjarki Árnason, einkasamskipti, 4. apríl 2012).  

 

4.2.22. Ósar 

Eigandi farfuglaheimilisins er Knútur A. Óskarsson, hann stofnaði heimilið árið 1990 

þar sem hann og móðir hans, Sesselja H. Eggertsdóttir, áttu hús sem þurfti að finna not 

fyrir. Það var hugmynd Sesselju að hefja ferðaþjónusturekstur í húsinu. Opið er frá 1. 

maí til 1. nóvember ár hvert og hefur Knútur sjálfur séð um starfsemina en 

farfuglaheimilið er ekki hans eina atvinna. Í sumar mun hann þó ráða einn auka 

starfsmann. Gestir sem gista á Ósum eru erlendir ferðamenn (Knútur A. Óskarsson, 

einkasamskipti, 22. mars 2012). 

Hús farfuglaheimilisins er gamall sveitabær sem var byggður um aldamótin 

1900, síðan hefur verið byggt við og lagað eftir því sem árin hafa liðið. Knútur 

endurbyggði svo húsið algjörlega á árunum 1999-2001, í dag er húsið því að mestu leyti 

nýlegt. Farfuglaheimilið á Ósum býður upp á gistingu fyrir 53 manns sem skiptist í 
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tveggja til sex manna herbergi. Boðið er upp á svefnpokapláss, leigð rúmföt og 

uppábúin rúm, einnig er boðið upp á morgunmat (Knútur A. Óskarsson, einkasamskipti, 

22. mars 2012).  

Sérstaða farfuglaheimilisins er náttúran í kring. Framtíðarsýn er að efla og 

styrkja reksturinn og halda áfram þróun á gistingunni sem boðið er upp á. Knútur hefur 

einnig verið í samstarfi við Ferðamálastofu, samstarfið heitir Stefnumót við Vatnsnes og 

gengur út á að byggja að Ósum þjónustuhús fyrir ferðamenn. Um 50.000 manns fara ár 

hvert um svæðið og er því brýn nauðsýn á að bæta aðstöðuna. Í þjónustuhúsinu verða 

snyrtingar, sjoppa, kaffisala og þess háttar ásamt innritun fyrir farfuglaheimili Knúts. 

Ímyndin sem hann vill er góð gisting á góðu verði (Knútur A. Óskarsson, 

einkasamskipti, 22. mars 2012). 

Almennt þykir Knúti viðhorf fólks í kring vera mjög jákvætt til 

Farfuglahreyfingarinnar og hann telur að Íslendingar þekki til hreyfingarinnar. 

Samvinna á milli farfuglaheimilanna finnst honum vera góð. Ferðaþjónusta skapar 

gjaldeyri að mati Knúts. Helstu ógnir ferðaþjónustu séu hátt eldsneytisverð og 

áframhaldandi skattahækkanir en tækifæri þjónustunnar séu að fleiri ferðamenn séu 

farnir að koma til landsins (Knútur A. Óskarsson, einkasamskipti, 22. mars 2012).  

 

4.2.23. Reyðarfjörður 

Eigendur farfuglaheimilisins eru Marleen Anna Meirlaen og maður hennar Jón Kristinn 

Beck. Heimilið hóf starfsemi fyrir að verða sex árum síðan en þau tóku við rekstrinum 

fyrir þremur árum. Þar sem ekki var mikla vinnu að hafa á staðnum, datt þeim til hugar 

að þetta gæti hjálpað þeim. Opið er allt árið og eru starfsmenn staðarins þau hjónin en 

þetta er ekki þeirra eina atvinna, þau reka líka veitingahús. Flestir sem koma til þeirra 

yfir vetrartímann í gistingu eru Íslendingar sem koma til vinnu á svæðinu og yfir 

sumartímann eru það 95% erlendir ferðamenn (Meirlaen, M.A., einkasamskipti, 23. 

mars 2012).  

Marleen og Jón, sem er trésmiður, fengu tækifæri til að endurbyggja gamalt hús 

sem byggt var árið 1915 á Reyðarfirði og þurftu þau ekki að hugsa sig tvisvar um með 

það. Endurbyggingin stóð yfir á árunum 2005 og 2006. Rekstur farfuglaheimilisins 

hófst síðan að endurbyggingu lokinni árið 2006 en árið 2007 var húsið orðið of lítið og 

bættu þau þá við öðru húsi sem Jón hafði byggt sjálfur árið 1985. Farfuglaheimilið getur 

því tekið 34 í rúm sem skiptast í eins til þriggja manna herbergi. Boðið er upp á 

svefnpokapláss, leigu á rúmfötum og uppábúin rúm, einnig er boðið upp á morgunmat 
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og eru þau líka með matseðil fyrir smáa og stærri rétti (Meirlaen, M.A., einkasamskipti, 

23. mars 2012). 

Sérstaða farfuglaheimilisins er sú að þau eru á milli Beruness og Seyðisfjarðar. 

Framtíðarsýn er stækkun sem verið er að gera; byggja við húsið sem þau hófu fyrst 

rekstur í og bæta þar við sex tveggja manna herbergjum með baði, eldhúsi og setustofu. 

Áætlað er að það verði klárt sumarið 2013 og þá verður heildarfjöldi rúma 46. Hjónin 

vilja þá ímynd að keðjan sé góð og vönduð. Eigendurnir segja að viðhorfi og þekking 

Íslendinga sé þannig háttað að flestir viti ekkert um farfuglaheimili, þau hafi reynt að 

hafa opið hús til að kynna sig og starfsemina en áhugi fólks sé ekki mikill á að notfæra 

sér það. Samvinna milli farfuglaheimila finnst þeim vera mjög góð (Meirlaen, M.A., 

einkasamskipti, 23. mars 2012). 

Að mati eigendanna kemur ferðaþjónustan með peninga inn í landið. Helsta ógn 

við ferðaþjónustuna sé ef fólk þarf að fara borga fyrir að skoða náttúruna og tækifæri 

þjónustunnar sé að halda Íslandi sérstöku en ekki herma eftir öðrum (Meirlaen, M.A., 

einkasamskipti, 23. mars 2012). 

 

4.2.24. Reykhólar 

Eigandi farfuglaheimilisins er Steinar Pálmason. Farfuglaheimilið hóf rekstur árið 2002 

en Steinar tók við árið 2004. Hann fór út í þetta til að hvíla sig frá veitingarekstri sem 

hann hafði unnið við. Opið er allt árið og er þetta hans eina atvinna en á sumrin hefur 

hann tvo starfsmenn og á veturna einn starfsmann í hálfri til fullri stöðu fyrir utan hann 

sjálfan. Þeir sem sækja gistingu til hans á sumrin eru 90% erlendir ferðamenn en meira 

er um Íslendinga á veturna (Steinar Pálmason, einkasamskipti, 17. apríl 2012).  

Hús farfuglaheimilisins var byggt árið 1947 og var þar tilraunastöð fyrir 

landbúnaðarráðuneytið þar til farfuglaheimilið hóf starfsemi þar. Farfuglaheimilið tekur 

22 í rúm og skiptast þau í eins til þriggja manna herbergi. Boðið er upp á 

svefnpokapláss og leigu á rúmfötum, einnig er boðið upp á morgunmat og kvöldverð 

fyrir hópa. Sérstaða farfuglaheimilisins er að nóg er af heitu vatni, heitir 

pottar/náttúruleg laug og gufubað. Framtíðarsýnin er björt og vill Steinar auka 

fuglaskoðun á svæðinu. Sú ímynd sem hann vill er snyrtimennska og gott viðmót. 

Viðhorf fólks í kring til Farfuglahreyfingarinnar er gott að mati eiganda og hann telur að 

Íslendingar þekki ágætlega til hreyfingarinnar. Samvinna milli farfuglaheimila finnst 

honum vera góð. Það sem ferðaþjónustan geri fyrir landið sé að koma inn með gjaldeyri 

að mati eigenda. Helstu ógnir við ferðaþjónustu séu lélegar samgöngur og hátt 
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eldsneytisverð en tækifæri hennar liggi í að laga þessa þætti (Steinar Pálmason, 

einkasamskipti, 17. apríl 2012). 

 

4.2.25. Reykjavík 

Eigandi farfuglaheimilanna í Reykjavík; í Laugardal og á Vesturgötu, er Farfuglar SES 

sem er sjálfseignarstofnun í eigu Bandalags íslenskra Farfugla (BÍF). Til margra ára rak 

BÍF farfuglaheimili á Laufásvegi, eða allt til ársins 1988 en þá hætti reksturinn þar og 

opnað var núverandi farfuglaheimili að Sundlaugarvegi í Laugardal. Farfuglaheimilið á 

Vesturgötu hefur verið í rekstri síðan í lok ársins 2008. Reksturinn kom til vegna þess 

að ákveðinn hluti gesta í Laugardal hafði meiri áhuga á því að vera í miðbænum. Opið 

er allt árið um kring. Ýmis störf eru unnin á skrifstofu BÍF sem gagnast báðum 

Reykjavíkurheimilunum; tveir starfsmenn eru í bókhaldi, einn vefstjóri, einn gæðastjóri, 

skrifstofustjóri og tveir til þrír í bókunardeild sem er jafnframt til þjónustu fyrir öll 

farfuglaheimilin í landinu og hefur einnig samskipti við aðalskrifstofuna erlendis. Í 

Laugardal eru um 15 starfsmenn í fullu starfi eða hlutastarfi og á sumrin fer 

starfsmannafjöldinn upp í 23. Á Vesturgötu eru starfsmenn um átta talsins í fullu starfi 

eða hlutastarfi og fara upp í 12 manns yfir sumarið. Gestir farfuglaheimilisins í 

Laugardal eru 94% erlendir ferðamenn og gestir farfuglaheimilisins á Vesturgötu eru 

96% erlendir ferðamenn (Sigríður Ólafsdóttir, einkasamskipti, 29. mars 2012). 

Farfuglaheimilið í Laugardal var byggt af sjálfboðaliðum sem voru meðlimir í 

Farfuglahreyfingunni á þeim tíma. Húsið var hugsað sem farfuglaheimili yfir sumarið, í 

samstarfi við Þjóðdansafélag Íslands var húsið svo notað sem danssalur yfir veturinn. 

Farfuglaheimilið á Vesturgötu er ekki í eigu Farfugla heldur var það tekið á leigu undir 

reksturinn árið 2008. Það var í fyrsta skipti í sögu hússins sem það var allt nýtt undir 

sömu starfsemina en í gegnum árin hafa ýmis fyrirtæki verið rekin þar, sem dæmi má 

nefna ferðaskrifstofu, skraddara, antikbókabúð og fleira. Farfuglaheimilið í Laugardal 

hefur pláss fyrir 180 gesti sem skiptist í tveggja til sex manna herbergi með og án baðs. 

Farfuglaheimilið á Vesturgötu hefur pláss fyrir 68 gesti sem skiptist í tveggja til tíu 

manna herbergi með og án baðs. Á báðum stöðum er boðið upp á svefnpokapláss og 

leigu á rúmfötum. Ekki er boðið upp á uppábúin rúm en í boði er morgunverður. 

Kvöldverður er í boði fyrir hópa en hann þarf að panta fyrirfram og er það þá einfaldur 

réttur. Kaffihús eru á báðum stöðunum sem eru opin frá 10:00-22:00, þar er boðið upp á 

drykki og kökur (Sigríður Ólafsdóttir, einkasamskipti, 29. mars 2012).  
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Sérstaða farfuglaheimilisins í Laugardal er staðsetningin en það stendur við 

hliðina á góðri íþróttaaðstöðu, þar sem eru næg bílastæði og auðveldar samgöngur. 

Farfuglaheimilið er jafnframt fyrsti umhverfisvottaði gististaðurinn í Reykjavík ásamt 

farfuglaheimilinu á Vesturgötu. Heimilin voru þar til nýverið einu umhverfisvottuðu 

gististaðirnir. Stærðin hentar vel fyrir hópa og fjölskyldur og heimilið hefur upp á margt 

að bjóða eins og sveigjanleika í gistingu. Sérstaða farfuglaheimilisins á Vesturgötu er 

staðsetningin; í miðbænum þar sem margt er um að vera en þó er heimilið í rólegri götu. 

Stærð heimilisins hentar bæði einstaklingum og pörum, sveigjanleiki er í gistingu. 

Móttakan er alltaf opin og persónuleg þjónusta verður til þar sem fjöldi gesta er ekki 

mikill. Framtíðarsýn farfuglaheimilanna er að vera áfram leiðandi á sviði umhverfis- og 

gæðamála í ferðaþjónustu og vekja athygli ferðamanna á hagkvæmum og ábyrgum 

lausnum í ferðamennsku. Sú ímynd sem þau vilja er menningarmótsstaður þar sem 

gestir tengjast menningu, ekki aðeins landsins heldur einnig menningu ferðamanna sem 

verða á vegi þeirra. Hlý og heimilisleg gisting þar sem allir eru velkomnir og gestir fá 

það sem þeir vilja borga fyrir (Sigríður Ólafsdóttir, einkasamskipti, 29. mars 2012).  

Viðhorf fólks til Farfuglahreyfingarinnar er að það fylgi því kostir og gallar að 

vera gömul samtök og hluti af alþjóðakeðju. Ímynd skálans þar sem strangar reglur 

gilda og engin þægindi eru í boði, loðir enn við. Þó eru sífellt fleiri og þá sérstaklega 

fólk sem hefur ferðast erlendis sem vita að farfuglaheimili eru Hostel með gæðavottun 

sem er Hostelling International lógóið. Starfsfólk heimilanna finnur fyrir velvild og 

góðum straumum, fólk tengir farfuglaheimilin einfaldleika og umhverfismálum. Það 

þykir ekki lengur ósmart að kynna eitthvað sem er grænt og ódýrt, þvert á móti. Þau 

telja að Íslendingar þekki ekki nægilega vel til Farfuglahreyfingarinnar. Sigríður 

Ólafsdóttir, rekstrarstjóri Farfugla, segir að þau þurfi að vera með skýrari stefnu í 

kynningarmálum og sterkari keðju farfuglaheimila allt landið um kring. Lykilheimili þar 

sem flestir gista þurfi að eiga enn meira sameiginlegt. Gæðin þurfi að vera vís og ekki 

bara í formi aðstöðu heldur þjónustugilda, áhuga eigenda og starfsmanna. Samvinna 

segir hún að mætti vera enn meiri á alla kanta. Hún segir að margt sé hægt að gera og 

einungis hluti af því sé gerður nú þegar. Það takmarkist við umfang skrifstofunnar í 

Reykjavík. Hún segir að heimilin sjálf mættu taka enn meiri þátt í því sem er í boði, 

nýta sér það og styrkjast um leið (Sigríður Ólafsdóttir, einkasamskipti, 29. mars 2012).  

Sigríður telur ferðaþjónustuna koma öllum við og að hún sé framtíðin, við séum 

gestgjafar og ábyrgðarmenn og þurfum því að ganga vel um sjálf og gera líka kröfur til 

gestanna okkar. Helstu ógnir við ferðaþjónustu séu að missa sérkenni okkar og reyna að 



  59 

 

gera öllum til hæfis eða að verðleggja okkur rangt, gera engar kröfur til gesta okkar, að 

vera of gráðug, vinna ekki saman, gá ekki að gæðum, að halda ekki við ímyndinni um 

hversu spennandi landið er, að hleypa of mörgum inn og markaðssetja landið ekki rétt. 

Tækifærið sem þjónustan hefur telur hún vera að landið verði þjóðgarður í Evrópu, 

suðupottur menningar. Ferðamenn komi inn með ýmis konar stuðning, ekki aðeins í 

formi gjaldeyris heldur hafi þeir áhrif á menningu og fái tækifæri til að leggja sitt af 

mörkum og snúi til baka með nýja hugmynd og meiri trú á eigin getu til að breyta 

heiminum til hins betra (Sigríður Ólafsdóttir, einkasamskipti, 29. mars 2012). 

 

4.2.26. Seyðisfjörður   

Eigandi farfuglaheimilisins er Þóra Bergný Guðmundsdóttir. Þóra hóf starfsemi 

farfuglaheimilisins árið 1975. Hún rak farfuglaheimili í Reykjavík frá árinu 1973 til 

vorsins 1974 ásamt því að vera í menntaskóla. Hún tók svo hugmyndina með sér austur 

en þá voru ferjusiglingar að hefjast með Smyril Line. Þetta er ekki eina atvinna Þóru en 

hún er menntaður arkitekt og hefur sinnt því starfi líka í gegnum tíðina. En nú rekur hún 

hótel á Indlandi yfir vetrartímann. Opið er frá 1. apríl til 1. nóvember og eru starfsmenn 

tveir til þrír ásamt Þóru. Sonur hennar rak farfuglaheimilið með henni um tíma og 

seinna tengdadóttirin líka, en oftast hefur starfsfólk hennar verið erlent. Gestir sem 

sækja til hennar eru nær eingöngu erlendir ferðamenn (Þóra Bergný Guðmundsdóttir, 

einkasamskipti, 5. apríl 2012). 

Farfuglaheimilið er í tveimur húsum, annað húsið var verbúð og hitt húsið var 

gamall spítali. Verbúðin tilheyrði síldarplaninu Haföldunni, Óli Óskars byggði hana 

fyrir síldarstúlkurnar sínar árið 1963. Þóra hefur breytt öllum herbergjum sem þar voru, 

sett upp eldhús, seturstofur og sturtur. Hitt húsið er gamalt sjúkrahús sem var byggt árið 

1898. Forgöngumaður að byggingu sjúkrahússins var danskur lyfsali, Jörgen Ernst, en 

hann safnaði meira en þriðjungi kaupverðs hússins í Danmörku. Húsið kom tilhöggvið 

frá Noregi og var sett upp á hlaðinn grunn sem var tilbúinn þegar húsið kom. Norskir 

smiðir fylgdu með og settu húsið upp. Eftir að nýtt sjúkrahús/heilsugæslustöð var tekin í 

notkun árið 1987 hafði húsið verið notað til ýmissa smáhlutverka. Árið 2003 leigði Þóra 

húsið af bænum en nú stendur til að selja það og Þóra veit ekki hvað hún gerir í þeim 

málum því húsið þarfnast verulegra endurbóta. Farfuglaheimilið tekur 62 manns í rúm 

sem skiptast í tveggja til sex manna herbergi. Boðið er upp á svefnpokapláss og leigð 

rúmföt, hvorki er boðið upp á uppábúin rúm né veitingar (Þóra Bergný Guðmundsdóttir, 

einkasamskipti, 5. apríl 2012). 
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Sérstaða farfuglaheimilisins er sú að heimilin eru skemmtilega innréttuð og 

heimilisleg. Framtíðarsýn Þóru er að bæta húsakostinn. Sú ímynd sem hún vill fyrir 

farfuglaheimilið er friðsamur, fallegur og öruggur staður þar sem vel er tekið á móti 

gestum. Þóru þykir viðhorf fólks í kring til Farfuglahreyfingarinnar sé fremur jákvætt en 

fólk líti á það sem gististað fyrir útlendinga. Hún telur að Íslendingar almennt þekki afar 

lítið til hreyfingarinnar. Samvinna á milli farfuglaheimilanna finnst henni vera góð en 

telur að samvinnan líði kannski fyrir hversu mikið farfuglaheimilin hafi að gera þann 

tíma sem þau eru opin, gestgjafamótin hjálpi mikið til við að tengja þau saman. Ógnir í 

ferðaþjónustu telur Þóra að séu náttúruhamfarir, kreppa og að staðir sem fólk kemur til 

að njóta séu ofbeittir. Tækifæri ferðaþjónustu sé að halda sérstöðu sem ósnortið land og 

ferðaþjónustan víkki sjóndeildarhringinn og færi landanum tekjur (Þóra Bergný 

Guðmundsdóttir, einkasamskipti, 5. apríl 2012). 

 

4.2.27. Siglufjörður 

Eigendur farfuglaheimilisins eru hjónin Katrín Sif Andersen, Einar Áki Valsson og 

foreldrar Katrínar, þau Birgitta Pálsdóttir og Þórður Georg Andersen. Farfuglaheimilið 

hóf starfsemi sína árið 2007 þar sem fjölskyldunni þótti góð hugmynd að fara í þennan 

rekstur. Reksturinn er ekki þeirra eina atvinna, þau stunda aðra vinnu með. Opið er allt 

árið um kring og eru það Birgitta og Þórður sem sjá um starfsemina en þegar margt er 

um manninn kemur restin af fjölskyldunni og hjálpar til. Gestir sem sækja þau heim eru 

bæði Íslendingar og erlendir ferðamenn (Katrín Sif Andersen, einkasamskipti, 22. mars 

2012).  

Farfuglaheimilið er í gömlu húsi sem byggt var sem hótel á síldarárunum á 

Siglufirði eða gullárunum svokölluðu. Hótelið var byggt samkvæmt nýju endurskoðuðu 

skipulagi sem miðaðist við að gömlu húsin skyldu víkja og háhýsi skyldu rísa í þeirra 

stað. Bygging hússins hófst árið 1935. Það var Norðmaður sem stóð að byggingunni en 

þó aðeins neðstu hæð hússins og rak hann þar verslun. Sparisjóðurinn keypti síðan húsið 

hálfbyggt árið 1936 og flutti inn á neðstu hæð þess þegar húsbyggingunni lauk árið 

1938. Hótel Hvanneyri eins og það hét var afar glæsilegt hús á sínum tíma, í húsinu var 

hótel í fullum rekstri allt árið um kring en þar bjó líka fólk að staðaldri. Hótelið var 

síðan gert að gistiheimili sem þau fjögur sem áður voru nefnd tóku við og hafa rekið. 

Farfuglaheimilið tekur 62 í rúm sem skiptast í eins til sex manna herbergi. Boðið er upp 

á svefnpokapláss, leigð rúmföt og uppábúin rúm, einnig er hægt að fá morgunmat 

(Katrín Sif Andersen, einkasamskipti, 22. mars 2012). 
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Sérstaða farfuglaheimilisins er að vera hluti af Farfuglahreyfingunni og vera 

með rekstur í húsi sem var byggt á síldarárunum, það sýnir stórhug manna á þeim tíma. 

Það að vera á Siglufirði, bæ sem hefur mikla sögu er líka sérstakt. Framtíðarsýn 

farfuglaheimilisins er að þar muni starfsemin vaxa og blómstra og verða góð tekjulind. 

Sú ímynd sem eigendurnir vilja er að veita góða þjónustu og vera snyrtileg. Að mati 

eigenda er viðhorf fólks í kring til Farfuglahreyfingarinnar bæði jákvætt og neikvætt, 

þau segja að nafnið hafi oft neikvætt viðhorf í för með sér en þegar fólk kynnist 

starfseminni breytist það fljótt. Almennt telja þau að Íslendingar þekki ekki nægilega 

vel til hreyfingarinnar. Samvinna á milli farfuglaheimila segja þau að sé góð þegar þörf 

er á henni. Ógn við ferðaþjónustu sé bensínverð en tækifæri hennar sé aukning á 

erlendum ferðamönum sem leggja leið sína til Íslands, það sem ferðaþjónustan gefi 

landinu sé góð kynning (Katrín Sif Andersen, einkasamskipti, 22. mars 2012).  

 

4.2.28. Skógar 

Eigendur farfuglaheimilisins eru hjónin Jóhann Frímannsson og Eyja Þóra Einarsdóttir. 

Þau hófu reksturinn árið 2004. Þau höfðu séð heppilegt hús sem var til sölu og höfðu 

áhuga á að opna farfuglaheimili, eftir samtal við Markhús Einarsson, forstjóra Farfugla, 

keyptu þau húsnæðið og hófu rekstur þar. Opið er frá 25. maí til 15. september ár hvert 

og eru starfsmenn hjónin og tveir aðrir. Þetta er ekki þeirra eina atvinna en þau sjá 

einnig um rekstur á hóteli. Gestir sem sækja gistingu til þeirra eru nær eingöngu erlendir 

ferðamenn (Jóhann Frímannsson, einkasamskipti, 15. apríl 2012).  

Hús farfuglaheimilisins var byggt sem kennsluhúsnæði og íbúð fyrir grunnskóla. 

Farfuglaheimilið hefur pláss fyrir 36 manns sem skiptast í tveggja til sjö manna 

herbergi. Boðið er upp á svefnpokapláss og leigu á rúmfötum, hvorki er boðið upp á 

uppábúin rúm né veitingar. Sérstaða farfuglaheimilisins er skógarsvæðið og að vera 

nálægt Skógarfossi. Framtíðarsýnin er að fjölga um 20 herbergi og koma upp 

veitingasal fyrir 70 manns. Sú ímynd sem Jóhann og Eyja vilja er fjölskylduvænt og 

öruggt farfuglaheimili. Þeim þykir viðhorf fólks í kring vera jákvætt gagnvart 

Farfuglahreyfingunni. Hjónin telja að Íslendingar þekki ekki mikið til hreyfingarinnar. 

Samvinna milli farfuglaheimila finnst þeim vera mjög góð. Helstu ógnir við 

ferðaþjónustu séu náttúruhamfarir, en tækifæri hennar séu lenging ferðamannatímans og 

það sem ferðaþjónustan geri fyrir landið sé allt gott (Jóhann Frímannsson, 

einkasamskipti, 15. apríl 2012).  
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4.2.29. Sæberg 

Eigendur farfuglaheimilisins eru hjónin Þorsteinn Sigurjónsson og Aðalheiður 

Böðvarsdóttir. Heimilið opnaði árið 1987 þar sem stjórn Farfugla hafði samband við 

þau stuttu eftir að þau höfðu keypt jörð og þar sem þau höfðu ekki not fyrir húsið sjálf 

ákváðu þau að taka slaginn og gengu í Farfuglahreyfinguna. Farfuglaheimilið er þeirra 

aukavinna en aðalvinnan er sauðfjárrækt. Opið er frá mars til loka október, á sumrin eru 

tveir starfsmenn. Síðustu fjögur ár hefur systir Aðalheiðar komið í sex vikur á hverju 

sumri til að hjálpa og þegar þess hefur þurft hafa þau ráðið utanaðkomandi í vinnu. 

Engin aðkeypt vinna er yfir vetrartímann, dætur þeirra fjórar hafa allar hjálpað til í 

gegnum árin. Gestir sem sækja til þeirra eru nær eingöngu erlendir ferðamenn 

(Aðalheiður Böðvarsdóttir, einkasamskipti, 6. apríl 2012). 

Farfuglaheimilið var gamall bóndabær sem var byggður árið 1948. Húsið var 90 

fermetrar að stærð; kjallari og hæð, en nú hefur verið byggt við. Annað smáhýsið af 

tveimur sem þau hafa var upphaflega sumarbústaður foreldra Þorsteins en hann var 

fluttur að Sæbergi fyrir um 15-18 árum síðan. Hinn sumarbústaðurinn var byggður af 

þeim hjónum og settur niður fyrir um 10 árum síðan. Skólahús hafa þau haft í um 15 ár 

en notkun þess hefur verið mismikil. Farfuglaheimilið tekur 31 mann í rúm í aðalhúsinu 

en þau skiptast í tveggja til sex manna herbergi. Smáhýsin taka níu manns; annað fjóra í 

rúm og hitt fimm í rúm. Auk þess hafa þau skólahús sem getur tekið tíu manns í rúm og 

skiptast þau í tveggja til fjögurra manna herbergi. Boðið er upp á svefnpokapláss og 

leigu á rúmfötum. Þau bjóða helst ekki uppábúin rúm en þó í einstaka tilfellum, einnig 

bjóða þau upp á morgunverð (Aðalheiður Böðvarsdóttir, einkasamskipti, 6. apríl 2012). 

Sérstaða farfuglaheimilisins er helst staðsetningin og að þau hafa verið með 

heitan pott í 23 ár. Þau nota heitt vatn úr Reykjahver og reka sína eigin hitaveitu. 

Framtíðarsýn er að halda í horfinu og bæta aðstöðuna. Sú ímynd sem Þorsteinn og 

Aðalheiður vilja er gististaður með sanngjarnt verð fyrir alla. Þeim þykir viðhorf fólks í 

kring gagnvart Farfuglahreyfingunni frekar jákvætt. Þau telja að Íslendingar þekki ekki 

til hreyfingarinnar, í þeirra augum sé það bakpokalýður sem gistir á farfuglaheimilum. 

Samvinna milli farfuglaheimila finnst þeim vera ágæt. Að mati eigenda skapar 

ferðaþjónustan atvinnu og gjaldeyri. Helsta ógn í ferðaþjónustu sé of mikill fjöldi 

ferðamanna og tækifæri hennar sé kynning óþekktra staða fyrir ferðafólki (Aðalheiður 

Böðvarsdóttir, einkasamskipti, 6. apríl 2012). 

 



  63 

 

4.2.30. Vagnstaðir 

Eigendur farfuglaheimilisins er fjölskyldan Bjarni S. Bjarnason, Jóna Ingólfsdóttir og 

dóttir þeirra Bjarney Bjarnadóttir. Þau hófu rekstur árið 1996 þar sem fjölskyldan 

eignaðist jörðina á Vagnstöðum og þar var rúmgott íbúðarhús sem þau vildu nýta. Þá 

kom upp sú hugmynd að hafa þar farfuglaheimili en húsið hentaði vel fyrir þann rekstur. 

Auk þess að vera með farfuglaheimili eru þau með sauðfjárrækt og reka tvö önnur 

fyrirtæki; jeppa- og vélsleðaferðir á Vatnajökli. Fjölskyldan sér um vinnu á staðnum en 

þó mest Bjarney og einn starfsmaður að auki. Hingað til hefur ekki verið opið allt árið 

en nú verður breyting þar á og heimilið verður opið allan ársins hring. Gestir sem sækja 

þau heim eru 99% erlendir ferðamenn (Jóna Ingólfsdóttir, einkasamskipti, 7. apríl 

2012). 

Hús farfuglaheimilisins er steinsteypt tveggja hæða hús sem var byggt árið 1962. 

Fyrir tíð farfuglaheimilisins var þar sveitaheimili þar sem sama fjölskyldan bjó þar til 

húsið var gert að farfuglaheimili, þá var reynt að breyta sem minnstu. Mikið er enn 

upprunalegt í húsinu og á veggjum eru gamlar myndir sem tilheyra sögu hússins. 

Farfuglaheimilið hefur pláss fyrir 50 í rúm sem skiptast í tveggja til sex manna herbergi, 

einnig hafa þau fjögur sex manna smáhýsi. Boðið er upp á svefnpokagistingu og leigu á 

rúmfötum, hvorki er boðið upp á uppábúin rúm né veitingar (Jóna Ingólfsdóttir, 

einkasamskipti, 7. apríl 2012). 

Sérstaða farfuglaheimilisins er nálægðin við Vatnajökul, Jökulsárlón og 

Skaftafell, mikið er um fuglalíf og allt í kringum farfuglaheimilið eru merktar 

gönguleiðir. Framtíðarsýnin er að halda áfram á sömu braut og að fá græna vottun á 

heimilið þar sem nánast allt er til staðar nú þegar sem til þarf. Ímyndin sem þau vilja er 

persónuleg þjónusta, vistvænn áfangastaður sem hentar einstaklingum og sérstaklega 

fjölskyldum í mannlífs- og náttúruskoðun um landið (Jóna Ingólfsdóttir, einkasamskipti, 

7. apríl 2012). 

Fjölskyldan segir að viðhorf fólks í kring til Farfuglahreyfingarinnar sé frekar 

jákvætt en þekking Íslendinga á hreyfingunni sé engin að þeirra mati og þau telja að 

Íslendingar viti almennt ekki mikið um það hversu frábært það er að gista á 

farfuglaheimili. Samvinnu milli farfuglaheimilanna hafa þau ekkert nema gott um að 

segja. Að mati fjölskyldunnar gerir ferðaþjónustan gott, hún auki fjölbreytni í 

atvinnulífinu, auki víðsýni fólksins í landinu og afli gjaldeyris. Helstu ógnir við 

ferðaþjónustuna séu náttúruhamfarir og ríkistjórnin en tækifærin séu mikil og það þurfi 
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að gera meira út á náttúruskoðun sem og menningar- og matarvenjur Íslendinga. (Jóna 

Ingólfsdóttir, einkasamskipti, 7. apríl 2012).  

 

4.2.31. Vestmannaeyjar 

Eigendur farfuglaheimilisins eru hjónin Magnús Bragason og Adda Jóhanna 

Sigurðardóttir. Þau fóru í reksturinn til að breyta til. Farfuglaheimilið var í rekstri fyrir 

þeirra tíð en þau tóku við um áramótin síðustu þar sem þau langaði að breyta til. Opið er 

allt árið og er þetta ekki þeirra eina atvinna en þau reka gistiheimili, hótel og 

veitingastað. Á sumrin eru starfsmenn sex ásamt þeim hjónum og á veturna um tveir 

ásamt þeim. Þeir ferðamenn sem sækja til þeirra á sumrin eru erlendir gestir og 

Íslendingar á veturna, þá íþróttahópar og þeir sem sækja ódýra gistingu (Magnús 

Bragason, einkasamskipti, 23. apríl 2012). 

Fyrir tíð farfuglaheimilisins var húsnæði þess íbúðarhús. Pláss er fyrir 24 í rúm 

sem skiptast milli tveggja til sex manna herbergja. Boðið er upp á svefnpokapláss, leigu 

á rúmfötum og uppábúin rúm og einnig bjóða þau upp á morgunverð. Sérstaða þeirra er 

náttúran í Eyjum sem dregur ferðamenn á staðinn, einnig að opið er allan sólahringinn. 

Framtíðarsýn Magnúsar og Öddu er að gera betur en var gert, gera herbergi vistlegri og 

stækka eldhúsið. Ímynd sem þau vilja hafa er snyrtileg í fallegri náttúru (Magnús 

Bragason, einkasamskipti, 23. apríl 2012). 

Hjónunum þykir viðhorf fólks í kring til Farfuglahreyfingarinnar vera jákvætt. 

Þau telja að þekking Íslendinga sé ekki nógu mikil en sé alltaf að aukast, hugarfar fólks 

sé að breytast, fólk vilji ferðast ódýrt og það sé vakning fólks gagnvart 

farfuglaheimilum. Samvinna á milli farfuglaheimila í þann stutta tíma sem þau hafa 

verið í hreyfingunni er þess valdandi að Magnús og Adda finna að þau eru hluti af keðju 

sem auðveldaði þeim að byrja. Þeim þykir starf BÍF við að hjálpa sér frábært. Ógnir 

ferðaþjónustunnar að mati eigenda á þeirra svæði eru samgöngumál og tækifæri hennar 

séu hinsvegar hjá Farfuglahreyfingunni, að standa saman og vísa hver á annan hafi góð 

áhrif. Ferðaþjónustan komi með tekjur í landið (Magnús Bragason, einkasamtal, 23. 

apríl 2012).  

 

4.2.32. Vík 

Eigendur farfuglaheimilisins er parið Æsa Gísladóttir og Þráinn Sigurðsson. Þau komu í 

keðjuna árið 2001 en voru þó komin þangað með annan fótinn sumarið 2000. Ástæða 

þess að þau ákváðu að fara í þennan rekstur var að amma og afi Æsu ráku 
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farfuglaheimili stutt frá Vík og haustið 1999 var amma Æsu orðin þreytt á rekstrinum. 

Þá var ákveðið að Æsa og Þráinn myndu reka farfuglaheimilið sumarið 2000 en í lok árs 

1999 brann farfuglaheimilið sem amma og afi Æsu áttu. Upp úr aldamótunum fóru Æsa 

og amma hennar því að líta í kringum sig eftir leiguhúsnæði til að reka farfuglaheimilið. 

Bankað var upp á í Norður-Vík þar sem þeim þótti það hús henta og þær spurðu ekkjuna 

sem þar bjó hvort hægt væri að leigja húsið. Ekkjan neitaði en sagði að húsið væri til 

sölu svo að amma og afi Æsu veittu Æsu og Þráni fjárhagsstuðning til kaupa á húsinu. 

Rekstur farfuglaheimilisins er eina atvinna þeirra nema stöku sinnum ef lítil verkefni 

falla til. Opið er allt árið. Starfsmenn á veturna eru Æsa og Þráinn, en á sumrin bætast 

oft tveir til þrír starfsmenn við sem eru fjölskyldumeðlimir og utanaðkomandi. 

Langstærsti hluti gesta þeirra eru erlendir ferðamenn (Æsa Gísladóttir, einkasamskipti, 

4. apríl 2012). 

Hús farfuglaheimilisins í Vík er þriggja hæða steinhús sem byggt var af 

hreppstjóranum í Vík árið 1950. Í húsinu voru lengi tvær íbúðir og margir hafa búið á 

efri hæð hússins, kjallarinn var mjög hrár og hafði mest verið notaður sem geymsla og 

vinnuaðstaða. Æsa og Þráinn breyttu honum í herbergi á fyrstu árum eftir kaupin. 

Farfuglaheimilið tekur 31 í rúm sem skiptast í eins til sex manna herbergi. Boðið er upp 

á svefnpokagistingu, leigð rúmföt og uppábúin rúm, einnig er boðið upp á 

morgunverðarhlaðborð og nestispakka. Þau hafa líka orðið við kvöldverðarbónum öðru 

hvoru (Æsa Gísladóttir, einkasamskipti, 4. apríl 2012). 

Sérstaða farfuglaheimilisins er að vera staðsett nálægt mörgum helstu 

náttúruperlum landsins, sem og að vera á fjórða fjölsóttasta stað landsins. 

Framtíðarsýnin er björt og vilja Æsa og Þráinn gjarnan auka gistirýmið en því miður býr 

Vík ekki svo vel að mörg hús séu hentug fyrir starfsemina og dýrt er að byggja. Sú 

ímynd sem þau vilja er umhverfis- og fjölskylduvænt, fjölbreytt, frekar ódýrt en umfram 

allt gott (Æsa Gísladóttir, einkasamskipti, 4. apríl 2012). 

Eigendum þykir viðhorf fólks í kring vera jákvætt til Farfuglahreyfingarinnar en 

hafa tekið eftir því að Íslendingar eru ekki vel inni í því hvað orðið farfuglaheimili 

stendur fyrir, þau telja að þekking Íslendinga til hreyfingarinnar sé fremur lítil. 

Samvinnuna á milli farfuglaheimilanna eru þau ánægð með en segja að auðvitað megi 

lengi bæta og laga. Þeim finnst sú viðbót góð að hafa svæðisfundi sem voru teknir upp 

fyrir tveimur árum (Æsa Gísladóttir, einkasamskipti, 4. apríl 2012). 

Helstu ógnir við ferðaþjónustu séu hátt eldsneytisverð og óvænt áföll sem hafa 

komið, eins og eldgos og flóð síðustu tvö ár. Það er erfitt fjárhagslega séð á meðan á því 
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stendur en ferðaþjónustan nær sér fljótt á strik þegar allt er afstaðið, þau hafa áhyggjur 

af þess konar ástandi ef það myndi vara lengur en nokkrar vikur. Vegna áfallanna urðu 

þau vör við að bakland ferðaþjónustunnar er ekkert við svona aðstæður. Tækifæri 

ferðaþjónustunnar séu mörg og spennandi, það sé það sem geri það svona skemmtilegt 

að vinna við hana. Menningar- og matartengd ferðaþjónusta er til dæmis mjög 

spennandi, ferðaþjónusta geri landinu gott (Æsa Gísladóttir, einkasamskipti, 4. apríl 

2012). 

 

4.2.33. Ytra Lón   

Eigendur farfuglaheimilisins eru hjónin Mirjam Blekkenhorst og Sverrir Möller. Þau 

hófu rekstur árið 1998. Þegar þau fluttu að Ytra Lóni var þar gamalt hús sem átti annað 

hvort að rífa eða gera upp, hjónin ákváðu að gera það upp. Þegar endurbyggingin var að 

verða klár skoðuðu þau möguleikana og ákváðu út frá því að fara í Farfuglahreyfinguna 

og þeim var vel tekið þar. Mirjam þekkti til hreyfingarinnar frá Hollandi og Belgíu og 

fannst það skemmtileg hugmynd. Farfuglastarfsemin fer vel saman við 

sauðfjárbúskapinn sem þau eru með en þegar róast í honum fara ferðamennirnir að 

koma. Búskapurinn einn og sér gaf ekki nægilega mikið af sér. Þau sjá einnig um 

skólaakstur. Opið er allt árið, á sumrin eru starfsmenn fjórir sem eru þau hjónin, dóttir 

þeirra og markaðsfulltrúi sem hefur verið hjá þeim síðan í febrúar 2012. Í sumar gera 

þau ráð fyrir að bæta einum starfsmanni við þegar mikið verður að gera, en á veturna sjá 

hjónin ein um starfsemina. Gestir sem sækja þau heim eru mest erlendir ferðamenn en 

Íslendingar eru nú í sókn og eru það þá gönguhópar, ættarmót og félög eða vinnustaðir 

sem gera sér dagamun (Blekkenhorst, M., einkasamskipti, 25. mars 2012).  

Farfuglaheimilið er í þremur húsum. Gamli bærinn er eins og nafnið gefur til 

kynna er gamall sveitabær sem var byggður árið 1953 af bændum á Ytra Lóni, þar var 

búið til ársins 1985 en frá árinu 1993 hefur húsið verið gert upp smám saman. Svo eru 

tvö önnur hús; Heimatún og Smalaskálinn, það eru gámaeiningar sem þau fluttu frá 

Fljótsdal að Ytra Lóni árið 2010. Farfuglaheimilið er með 52 rúm sem skiptast í eins til 

sex manna herbergi. Boðið er upp á svefnpokapláss, leigð rúmföt og uppábúin rúm, 

einnig er boðið upp á morgunverð og kvöldmat er hægt að fá eftir pöntun 

(Blekkenhorst, M., einkasamskipti, 25. mars 2012).  

Sérstaða farfuglaheimilisins er að vera Farm Hostel og vera fyrir utan alfaraleið, 

rólegt er hjá þeim svo fólk getur upplifað það að finnast sem það sé eitt í heiminum. 

Mikið er um fuglalíf; súla og stuttnefja eru í fuglabjörginni á Langanesi og gönguferðir 
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eru þar í kring, einnig er eyðibýli, kirkjan á Sauðanesi og Sauðaneshúsið og gönguferðir 

á Rauðanes í Þistilfirði. Framtíðarsýn er að ná góðri nýtingu á sumrin, fjölgun 

ferðamanna má vera mikil hjá þeim eftir stækkunina árið 2010 en þau vilja einnig ná 

góðri nýtingu á veturna, þar kemur kynninga- og markaðsfulltrúinn inn. Á næstunni 

mun hluti farfuglaheimilisins vera opinn sem listamannabúðir utan háannatíma þannig 

að þau vonast eftir að fá þá meira inn af Íslendingum. Síðan vilja þau halda áfram á 

þeirri braut sem þau eru á. Mirjam og Sverrir vilja að ímynd farfuglaheimilisins sé að 

bjóða upp á margþætta þjónustu þannig að fólk sem vill aðeins meiri þjónustu sæki 

einnig gistingu til þeirra en þau vilja þó einnig vera hagkvæmur kostur fyrir ferðamenn 

sem hafa minna á milli handanna. Þau vilja vera farfuglaheimili with a difference 

(Mirjam Blekkenhorst, einkaskilaboð, 25. mars 2012).  

Viðhorf fólks í kring varðandi Farfuglahreyfinguna finnst þeim vera jákvætt en 

margir vita ekki alveg hvað þau bjóða upp á. Þau segja þekkingu Íslendinga þannig 

háttað að þeir viti ekki að boðið er upp á gistingu fyrir Íslendinga líka. Þeim þykir 

samvinna á milli farfuglaheimila mjög góð og finnst skemmtilegt að sækja hvert annað 

heim. Hjónin telja að ferðaþjónusta skapi störf og tekjur og geri okkur meðvituð um það 

hvernig við getum farið sem best með landið. Helstu ógnir við þjónustuna sé erfitt 

veðurfar á veturna og slæmt viðhald vega en tækifæri ferðaþjónustunnar sé það að 

Ísland sé frábært, ósnortið land og að með betri dreifingu á ferðamönnum ætti góð 

nýting að geta orðið um allt land (Blekkenhorst, M., einkaskilaboð, 25. mars 2012).  

 

 

4.3. Niðurstaða eigindlegrar rannsóknar 

Eigendur farfuglaheimila á Íslandi eru í miklum meirihluta hjón, þar á eftir eru eigendur 

einstaklingar en minnst er um að fjölskyldur eins og foreldrar og börn eða systkini eigi 

farfuglaheimili saman. Aðalástæða þess að eigendur fóru í þennan bransa var sú að þeir 

höfðu húsnæði sem varð að finna nýtt hlutverk. Þar á eftir kom svo áhugi fólks fyrir 

ferðamannabransanum. Einnig voru nokkrir sem fóru í þennan rekstur þar sem þá 

vantaði vinnu. Aðeins lítill hluti fór í þetta vegna þess að þeim þætti það aðeins góð 

hugmynd. Eigendur farfuglaheimilanna eru í miklum meirihluta í annarskonar vinnu 

ásamt rekstrinum. Það er einungis á fáum heimilum þar sem fólk hefur reksturinn sem 

sína einu atvinnu. Það lítur því út fyrir að ekki sé nægar tekjur að hafa með því að reka 

farfuglaheimili einvörðungu. Aðal ferðamannatíminn er jú stuttur.  
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Þeir eigendur sem fyrst hófu starfsemi af þeim sem eru í farfuglakeðjunni 

byrjuðu árið 1973 en nýjasta farfuglaheimilið opnaði árið 2011. Undir lok síðustu aldar 

eða frá árinu 1990 til ársins 2000 opnuðu átta farfuglaheimili. Það sem af er liðið 21. 

öldinni hafa langflest farfuglaheimili opnað. Á áttunda og níunda áratug síðustu aldar 

opnuðu mjög fá farfuglaheimili. Aðeins sex heimili höfðu verið starfandi fyrir tíð þeirra 

eigenda sem eru nú, af þessum sex var það fyrsta opnað árið 1961.  

Ekkert farfuglaheimili er í nýju húsi en langflest eru þau orðin uppgerð og fín. 

Elstu húsin voru byggð í lok 19. aldar, en það elsta var byggt árið 1878. Nýjasta húsið 

var byggt árið 1996. Flest eru húsin byggð á árunum 1930 til 1960 þar á eftir á árunum 

1960 til 1990 en minnst er um að þau hafi verið byggð frá 1900 til 1930. Húsin hafa 

hvert um sig sína sögu, í mörgum hverjum hefur verið ýmis starfsemi, allt milli himins 

og jarðar, en mörg hafa einnig verið einbýlishús fjölskyldna. Starfsemi farfuglaheimila 

er allt frá því að vera í einu húsi til fjögurra húsa. Algengast er þó að starfsemi fari fram 

í einu húsi en þó eru nokkur farfuglaheimili sem hafa starfsemi í tveimur húsum. Þau 

hafa svo einnig gámaeiningar, sumarbústaði, smáhús og smáhýsi. Stærð farfuglaheimila 

er mjög misjöfn, þau taka í rúm allt frá 15 manns til 180 manns. Algengast er að 

heimilin taki 20-30 í rúm, þar á eftir koma 30-40 í rúm og síðan 60-70 í rúm. Svipaður 

fjöldi tekur milli 50-60 í rúm og 80 plús í rúm. Misjafnt er hvaða stærð og gerð 

herbergja farfuglaheimilin bjóða upp á. Herbergin eru frá eins manns til tíu manna 

herbergja. Algengast er að farfuglaheimili bjóði upp á herbergi sem eru tveggja til sex 

manna, síðan eins til sex manna herbergi, þar á eftir eins til fjögurra manna herbergi og 

eins til þriggja manna herbergi.  

Farfuglaheimilin eru opin á misjöfnum tímum, annaðhvort allt árið eða hluta úr 

árinu. Mörg heimili hafa opið allt árið eða tæplega helmingur heimilanna. Nokkur 

heimili eru opin nánast allt árið eða aðeins með lokað í desember og janúar. Önnur 

heimili hafa það form að opið sé frá apríl eða maí þegar ferðamannastraumurinn er að 

fara í gang og til september eða október þegar hann fer minnkandi. Einnig hafa þau 

heimili þann kost að hægt er hafa opið eftir samkomulagi ef fyrirvari er á.  

Mest er um það að eigendur, fjölskylda og utanaðkomandi sjá um starfsemi 

heimilanna. Því næst eru eigendur sem sjá um alla vinnu sjálfir. Þar á eftir eru eigendur 

og utanaðkomandi starfsmenn. Næst minnst var um að aðeins eigendur og fjölskylda 

þeirra stundi vinnu við starfsemina. Minnst var um að aðeins utanaðkomandi sæi um 

starfsemi heimilanna. Það er mest um að eigendur séu einir að störfum á veturna en bæti 

svo við sig starfsfólki þegar líða tekur á sumar og álagið eykst. Starfsfólk á sumrin er 
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allt frá því að vera aðeins eigandi sem sér um reksturinn til 23ja starfsmanna þar sem 

mest er. Mjög misjafnt er hversu mikið af starfsfólki er við vinnu farfuglaheimilanna, 

enda er stærð farfuglaheimila misjöfn og einnig sú þjónusta sem boðið er upp á. 

Langflest heimilin bjóða upp á þá aukaþjónustu að bjóða uppábúin rúm og flest heimili 

bjóða upp á morgunverð, þó eru nokkur sem bjóða ekki upp á morgunverð. Aðeins örfá 

heimilanna bjóða morgunverð aðeins yfir sumartímann og enn færri bjóða aðeins upp á 

slíkt fyrir hópa.  

Þeir ferðamenn sem sækja í farfuglaheimilin eru á bilinu 85-98% erlendir 

ferðamenn, þeir Íslendingar sem koma virðast sækja til þeirra á veturna og þá oftast í 

hópum. 

Sérstaða farfuglaheimila segja langflestir eigendur að sé staðsetningin og 

náttúran í kring, enda hefur Ísland upp á marga fallega staði að bjóða, heimilin virðast 

því vera vel staðsett. Síðan nefndu eigendur persónulega þjónustu og þar á eftir góðan 

aðbúnað. Framtíðarsýn Farfugla er mjög svipuð meðal eigenda en flestir vilja halda 

áfram á sömu braut og halda áfram því sem þeir eru að gera. Á eftir því skiptast svörin 

mjög jafnt niður; að stækka við sig og auka rými virðast þó nokkur farfuglaheimili ætla 

sér að gera í framtíðinni, að ná góðri nýtingu eða meiri nýtingu, að bæta aðstöðuna sem 

er á staðnum enda þarf sífellt að vera að endurbæta staði sem mikið er gengið um. Þá 

eru mörg hver meðvituð um nauðsyn þess að vera með græna vottun og hlúa að 

umhverfis- og gæðamálum, efla starfsemi og láta hana vaxa. Öll farfuglaheimilin nema 

þrjú voru bjartsýn á framtíðina en þessi þrjú eru í mikilli óvissu með framhaldið. Sú 

ímynd sem eigendur vilja gjarnan hafa er fyrst og fremst snyrtileg, þar á eftir að taka vel 

á móti gestum, hafa gott viðmót og persónulega þjónustu. Því næst að vera ódýr, græn 

og umhverfisvæn. Þau vilja vera heimilisleg og bjóða upp á gott verð. 

Viðhorf Íslendinga í nágrenni við farfuglaheimilin telja langflestir eigendur að sé 

mjög jákvætt. Flestir eigendur voru einnig sammála því að þekking Íslendinga á 

Farfuglahreyfingunni sé lítil, þar á eftir sögðu mjög fáir eigendur að Íslendingar þekktu 

ekkert til eða ekki nægilega mikið. Aðeins örfáir eigendur sögðu að Íslendingar þekktu 

til hreyfingarinnar. Flestir eigendur sögðu að samvinna á milli farfuglaheimila væri 

mjög góð eða góð. Þó voru nokkrir sem sögðu góð svo langt sem hún nær eða góð en 

má bæta. 

Mesta ógnin við ferðaþjónustuna töldu flestir eigendur að væri ógnin sem hlýst 

af náttúruhamförum, næstum jafnmargir töldu einnig að hátt eldsneytisverð setti strik í 

reikninginn. Þar á eftir töldu nokkrir slæma vegi, skatta og gjöld vera ógn við 
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þjónustuna. Einnig voru nokkrir sem bentu á leyfislausa gististaði og undirboð. 

Tækifæri ferðaþjónustunnar eru mörg eins og flestir eigendur bentu á, en flestir sögðu 

þá þyrfti að lengja þyrfti ferðamannatímabilið. Eigendur sjá einnig tækifæri í náttúrunni 

og því að reyna að fá fleiri til að koma til landsins. Eigendur voru nokkuð sammála um 

það sem ferðaþjónustan gerir fyrir landið; hún komi með gjaldeyri í landið, skapi störf, 

kynni landið og geri margt gott og ennfremur að heimamenn læri að meta landið sitt 

sjálfir.  
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5. Greining og samantekt ritgerðar 

Íslenska Farfuglahreyfingin er hluti af félagssamtökum sem fyrirfinnast um allan heim 

og er því í Alþjóðlegu Farfuglahreyfingunni. Upphaf þessarar miklu hreyfingar sem hún 

er í dag og í raun varð strax, má rekja til þýsks kennara að nafni Richard Schirrmann. 

Árið 1909 kviknaði þessi litla hugmynd sem varð síðan alheimskeðja. Fyrsta 

farfuglaheimilið varð að veruleika árið 1912. Í byrjun voru margir saman í herbergi sem 

búið var kojum og var hreyfingin helst til þess gerð að ungt fólk gæti ferðast. Eins og 

megindlega rannsóknin komst að virðist þetta viðhorf enn loða við í dag.  

Hér á landi voru tveir stúdentar upphafsmenn hreyfingarinnar, þeir Bergur 

Vigfússon og Hilmar Kristjánsson. Þeir vildu gera ungu fólki kleift að ferðast ódýrt líkt 

og tíðkaðist erlendis. Hreyfingin hefur tekið miklum breytingum frá því sem hún var í 

upphafi hér á landi, en í fyrri tíð tíðkaðist að bjóða upp á og skipuleggja ferðir til að 

skoða landið. Ferðirnar reyndust vinsælli en það að ferðast á eigin vegum og notaðist 

fólk við þá gististaði sem hreyfingin hafði upp á að bjóða. Í dag er þetta enn við lýði, en 

farfuglaheimili hafa ekki enn náð almennilegri fótfestu sem gististaðir. Svo virðist í það 

minnsta vera meðal Íslendinga þrátt fyrir að farfuglaheimili hafi verið með starfsemi 

síðan fyrst árið 1941 í Valabóli. 

Í dag eru farfuglaheimili á Íslandi 36 talsins víðsvegar um landið, heimilin eru 

misjöfn eins og þau eru mörg og hafa hvert sína sögu. Þar sem ekki eru sömu eigendur 

af þeim öllum má því ætla eins og raun ber vitni að þau séu ólík. Mikið til eru heimilin 

fjölskylduatvinna sem virðist þó á flestum heimilum ekki vera eina atvinnan og ætla má 

að tekjur sem komi af rekstrinum dugi ekki til. 

Farfuglaheimili hér á landi bjóða upp á nokkrar tegundir gistingar eins og 

svefnpokapláss, leigð rúmföt og flest öll heimilin bjóða upp á uppábúin rúm en þó eins 

og megindlega rannsóknin færði fram eru margir sem hugsa aðeins til svefnpokapláss 

og því gæti fólk jafnvel útilokað farfuglaheimilin vegna þessa þáttar. Einnig voru 45% 

svarenda í þessari könnun sem kjósa hótel framyfir farfuglaheimili svo spurning er 

hvort ekki væri hægt að ná til þessa hóps ef fólk vissi um þá möguleika sem eru í boði 

og að farfuglaheimili bjóði mörg hver upp á herbergi með sér snyrtingu og uppábúin 

rúm. 

Á farfuglaheimilum er leitast við að bjóða upp á sjálfsþjónustu til að 

ferðakostnaður ferðamanna megi lágmarka hjá þeim sem það vilja. Einhverjir gætu þó 

álitið sem svo að með sjálfsþjónustu sé þar af leiðandi ekki boðið upp á neina eða litla 
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þjónustu eins og fram kom í megindlegu könnuninni en með sjálfsþjónustu er meðal 

annars átt við notkun á gestaeldhúsi. 

Farfuglaheimili á Íslandi þurfa að uppfylla ýmis skilyrði til þess að geta verið 

starfandi innan keðjunnar. Heimilin þurfa ekki aðeins að uppfylla það sem íslensk 

yfirvöld setja í lög varðandi gistiheimili eins og heilbrigðis- og byggingarreglugerð, 

öryggiskröfur, brunamálareglugerð og reglur um húsnæði vinnustaða. Þau þurfa einnig 

að uppfylla aðra þætti sem eru gæðastaðlar sem skiptast í sex flokka; þjónusta og 

viðmót, hreinlæti, öryggi, friðhelgi, þægindi og aðbúnaður og rekstur í sátt við 

umhverfið. Í hverjum og einum þessara flokka eru mörg atriði sem þarf að uppfylla. Ef 

fleiri íslenskir ferðamenn vissu af þessum kröfum sem gerðar eru þá gæti ef til vill orðið 

vakning meðal fólks.  

Þekking Íslendinga á Farfuglahreyfingunni á Íslandi er minni en þekking þeirra á 

erlenda nafni hreyfingarinnar, 47% höfðu heyrt um Farfuglahreyfinguna en 61% höfðu 

heyrt um Hostelling International. Eigendur farfuglaheimilanna voru flestir á því máli 

að Íslendingar þekktu ekki mikið til þeirra. Einnig höfðu fleiri gist á farfuglaheimilum 

erlendis eða 45% á móti 31% sem höfðu gist á farfuglaheimilum á Íslandi, svo þetta 

virðist haldast í hendur. Flestir sem gist höfðu á Íslandi líkaði vel eða mjög vel, flestir 

sem höfðu gist, höfðu einnig gist oftar en einu sinni og því virðast heimilin í það 

minnsta gera eitthvað rétt og ná til fólks. Það sem svarendum líkaði best við 

farfuglaheimilin var staðsetning þeirra og var það einnig það sem eigendur 

farfuglaheimila töluðu oftast um að væri þeirra sérstaða. Viðhorf þeirra sem ekki höfðu 

gist á farfuglaheimilum var 65% mjög gott eða gott, 33% sögðu hvorki né svo jafnvel 

væri unnt að ná til þeirra með auknum auglýsingum. 41% svarenda sögðu að 

auglýsingar gætu haft áhrif á ákvörðun þeirra þegar velja á gistingu.  

Erlendir ferðamenn eru þeir sem mest gista á farfuglaheimilum á Íslandi og 

passar það við að mörgum datt fyrst í hug erlendir ferðamenn þegar minnst var á 

farfuglaheimili í megindlegu rannsókninni. Íslendingar koma gjarnan í hópum sem kom 

fram í báðum rannsóknunum.  

Farfuglaheimilin eru öll nema þrjú mjög bjartsýn á framtíðina enda nóg af 

ferðamönnum sem sækja til Íslands, brýnast er að auka vakningu landans um að 

farfuglaheimili gefi gistiheimilum ekkert eftir og að þau séu hagkvæmur kostur. 
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Viðauki 1 

Leyfisbréf frá Markúsi Einarssyni forstjóra Farfugla um gerð rannsóknar.  
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Viðauki 2 

Spurningar sem lagðar voru í netkönnun megindlegrar rannsóknar. 

1. Kyn ? 

 KK  

 KVK 

 

2. Aldur ? 

 20 – 29 

 30 – 39 

 40 – 49 

 50 – 59 

 60 + 

 

3. Menntunarstig ? 

 Grunnskólamenntun 

 Framhaldsskólamenntun 

 Iðnmenntun 

 Háskólamenntun 

 

4. Hefur þú heyrt um Farfuglahreyfinguna ? 

 Já 

 Nei 

 

5. Hefur þú heyrt um Hostelling International (Hostel) ? 

 Já  

 Nei 

 

6. Hefur þú gist á farfuglaheimili á Íslandi ? (Ef svarið er nei við þessari 

spurningu vinsamlegast svaraðu næst spurningu 10) 

 Já 

 Nei 

 

7. Ef já, hversu oft ? 

 1 sinni 

 2 – 4 sinnum 

 5 sinnum eða oftar 

 

8. Ef já, hvenær ? 

 Síðustu 6 mánuði 

 Síðustu 6 – 12 mánuði 

 Meira en ár síðan 

 Meira en fimm ár síðan 

 Meira en tíu ár síðan 

 

9. Ef já, af hvaða tilefni við það ? 

 Vinnuferð 

 Skemmtun 

 Íþróttaferð 
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 Borgarferð 

 Náttúruskoðun 

 Annað 

 

10. Hefur þú gist á farfuglaheimili erlendis ? (Ef svarið er nei við þessari 

spurningu vinsamlegast svaraðu næst spurningu 13) 

 Já 

 Nei 

 

11. Ef já, hversu oft ? 

 1 sinni 

 2 – 4 sinnum 

 5 sinnum eða oftar 

 

12. Ef já, hvenær? 

 Síðustu 6 mánuði 

 Síðustu 6 – 12 mánuði 

 Meira en ár síðan 

 Meira en fimm ár síðan 

 Meira en tíu ár síðan 

 

13. Hvernig líkaði þér farfuglaheimilið/in á Íslandi ? 

 Mjög vel 

 Vel 

 Hvorki né 

 Illa 

 Mjög illa 

 

14. Hvað líkaði þér best við farfuglaheimilið/in á Íslandi ? 

 Verð 

 Staðsetning 

 Fjölbreytt úrval gistirýma (svefnpokapláss, leigð rúmföt, uppábúið) 

 Snyrtimennska 

 Heimilisleg stemming 

 Annað 

 

15. Myndir þú gista aftur á farfuglaheimili á Íslandi ? 

 Já 

 Nei 

 Hef aldrei gist á Farfuglaheimili 

 

16. Ef þú hefur ekki gist á farfuglaheimili á Íslandi, hvaða viðhorf hefur þú til 

þeirra ? (Ef þú hefur gist á farfuglaheimili á Íslandi þarft þú ekki að svara hér) 

 Mjög gott 

 Gott 

 Hvorki né 

 Slæmt 

 Mjög slæmt 
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17. Hvaða valmöguleiki hér að neðan myndi lýsa viðhorfi þínu best gagnvart 

því að velja farfuglaheimili sem gistingu ? 

 Farfuglaheimili kemur fyrst í huga mér 

 Ég kýs hótel framyfir Farfuglaheimili 

 Mér er nokk sama hvar ég gisti 

 Farfuglaheimili kemur ekki tl greina nema ekkert annað bjóðist 

 Farfuglaheimili kemur alls ekki til greina 

 

18. Myndir þú gista á farfuglaheimili ef það yrði auglýst meira ? 

 Já 

 Auglýsingar skipta mig ekki máli þegar kemur að gistingu 

 Nei 

 

19. Hvað er það sem þér dettur fyrst í hug þegar þú heyrir orðið 

farfuglaheimili ? (Hvort sem þú hefur gist þar eður ei) 
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Viðauki 3 
 

Nítjánda spurning megindlegu könnunarinnar var opin, eftirfarin atriði eru þau sem 

svarendum datt fyrst í hug þegar þeir heyrðu orðið farfuglaheimili hvort sem svarendur 

hafa gist á farfuglaheimilum eður ei. Höfundur vann úr svörunum þar sem margir 

hverjir sögðu það sama en hér er listinn í heild sinni og er í þeirri röð sem svörin bárust.  

 Ódýrari en Hótel gisting - og stendur víða til boða. 

 Gisting fyrir ungt fólk og þà helst útlendinga. 

 Svefnpoki. 

 Svefnpoki og ungt fólk. 

 Já ódýr og góð gistin fyrir ferðamenn erlenda. 

 Erlendir ferðamenn. 

 Hvernig umhverfið er og hvort það er snyrtilegt innan dyra og á herbergjum. 

 Ódýrari gisting og ekki sér baðherbergi. 

 Staður til að sofa á, ódýr. 

 Staður til að sofa á. 

 Ódýrt og auðvelt. 

 Eitthvað sem er ekki eins flott og hótel. 

 Ferðalög. 

 Ódýr gisting. 

 Ferðamenn. 

 Svefnpokapláss þar sem allskyns fólk þarf að gista í sama rými. 

 Bakpokaferðalag. 

 Bakpokaferðalag. 

 Mörgæsir. 

 Ódýr gisting. 

 Einföld gisting með lágan þægindastuðul. 

 Ódýr gisting. 

 Allir velkomnir. 

 Ódýr gisting. 

 Ódýr snyrtileg gisting. 

 Skítugir gististaðir með engri þjónustu. 

 Staður fyrir útlendinga með bakpoka. 

 Ódýr gisting. 

 Bakpokaferðalag. 

 Ég má ekki vera með hund og kýs þess vegna Hótel þar sem hundahald er leyft. 

 Ef hundahald væri leyst á Farfuglaheimilum kysi ég þau fram fyrir Hótel. 

 Margir í svefnpokaplássi í stóru herbergi/básum. 

 Svefnpokapláss. 

 Ódýr gisting og skemmtileg upplifun. 

 Útlendingar. 

 Gisting á viðráðanlegu verði. 

 Svefnpoka pláss. 

 Chrappi home. 

 Heimilislegt umhverfi. 

 Þar sem ég hef litla sem enga reynslu af Farfuglaheimilum kemur bernsku-

hugmynd mín um að þetta séu bókstaflega heimili fyrir farfugla fyrst í hugann, 

og ég sé fyrir mér afdrep fyrir þreytta fugla. 
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 Bed & breakfast. 

 Fugl. 

 Útlendingar, íþróttamót, krakkar. 

 Ég tengi orðið Farfuglaheimili við snyrtilega gistirýmið í Stórholti á Akureyri og 

allt yndislega fólkið sem þar vinnur. 

 Svefnpokar og skítugir sokkar á ofni. 

 Ódýr gisting. 

 Bakpokaferðalag. 

 Túristar. 

 Svefnpokapláss. 

 Hostel. 

 Mikið af fólki í sama rými. Ekkert prívasí. 

 Það er að margir gista í sama herbergi, sem margir er sáttir við, en sem betur fer 

er orðin breyting á því að nú getur fólk gist í sér herbergjum og með sínu fólki. 

Það er mjög gott. 

 Kojur og svefnpokar. 

 Lítið einkalíf. 

 Ódýr og einföld gisting. 

 Ódýr gisting. 

 Margir saman í herbergi. 

 Ódýrari gisting en hótel. 

 Reykjavík Backpackers og Kex. 

 Sveitt klósett. 

 Ódýrt. 

 Kojur. 

 Gististaður þar sem hægt er að droppa við án þess að panta herbergi fyrirfram. 

 Ferðalög. 

 Ódýrt og heimilislegt. 

 Interrail. 

 Reykjavík og íþróttir. 

 Ódyr gisting heimilisleg útlendingar. 

 Staður þar sem fólk í bakpokaferðalagi kemur á til að gista á næturnar. 

 Walk in gisting sem ætti að vera sæmilega ódýr. 

 Fullt af fólki sem kemur með bakpokana sína til að gista í öðrum löndum. 

 Góða vini. 

 Ódýr gisting. 

 Heimilisleg gisting. 

 Þægilegt andrúmsloft. 

 Skítugir túristar. 

 Ódýrt. 

 Frábært hóstel í Berunesi. 

 Bakpokaferðalangar. 

 Ódýrari gisting fyrir ungt fólk. 

 Ungt fólk, bakpokar, ónæði, lítið einrúm. 

 Ódýrt. 

 Finnst spurning 17 ekki endilega lýsandi, að gista á farfuglaheimili er 

aðstæðubundið, ef ég er í vinnuferð t.d. þar sem hópur er að hittast er oft gist á 

farfuglaheimilum, ef ég væri í þannig prívat ferð mundi það líka vera kostur hins 

vegar ef ég er að fara á ráðstefnu í borg eða skemmtiferð með fjölskyldu og 
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vinum mundi ég sjálfsagt velja hótel. Þannig fer að eftir aðstæðum en er ekki 

annað hvort eða. Spurningin er annað hvort eða spurning að mínu mati. 

 Táfýla. 

 Svefnpokagisting fyrir bakpokaferðalanga. 

 Svefnpoki á dýnu eða í fleti með ókunnugu hrjótandi (jafnvel illa lyktandi) fólki. 

 Ódýrt. 

 Útlendingar og lágt verð. 

 Ódýr og afslöppuð gisting. 

 Fullt af alls kyns útlendingum á ferðalagi með bakpoka og svefnpoka. 

 Gisting fyrir þá sem hafa ekkert annað, og ódýrari gisting en á Hótelum. 

 Ódýr gisting, hálfgert happdrætti. 

 Kojur, svefnpokar, margir saman, sjálfsafgreiðsla, gamalt, ódýrt. 

 Ódýrt, einfalt, fyrir yngra fólk. 

 Kojur. 

 Svefnpokapláss og ódýr gisting. 

 Ódýr gisting. 

 Stór herbergi með mörgum rúmum. 

 Ódýr gisting. 

 Ódýr gisting með stuttum fyrirvara. 

 Lítið prívat, ekki mikil notalegheit. 

 Ungt fólk sem vill fá gistingu fyrir lítinn pening. 

 Vesen að nálgast lykil. 

 Ódýr gisting. 

 Hægt að fara auðveldlega milli heimila. 

 Svefnstaður. 

 Kojur, þar sem farfuglaheimilið sem ég dvaldi á erlendis var þannig. 

 Subbulegt, allir ofan í öllum. 

 Svefnpokapláss. 

 Ódýr gisting. 

 Kojugisting. 

 Bakpokaferðalangar. 

 Góður gistikostur og afkomendur mínir hafa líka notað hann. 

 Margir. 

 Það á að vera ódýr kostur með einfaldan aðbúnað. 

 Skítugt og lítið. 

 Svefnpokar. 

 Dvalarheimili aldraðra. 

 Ódýr og þægileg gisting. 

 Ódýrari gisting. 

 Ódýr gisting. 

 Ódýrari kostur í gistingu fyrir fjölskyldufólk em er á ferð og flugi og þarf aðeins 

stað til þess að gista og borða nesti.  

 Farfuglar. 

 Laugardalur. 

 Útlendingar. 

 Gistiheimili, sem á að vera ódýrt en er það ekki. 

 Notaleg ódýr gisting. 

 Kojur, margir í herbergi, bað í almenningi. 

 Útlendingar. 

 Margir saman í herbergi. 
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 Staður til að gista á. 

 Notalegt. 

 Einföld og ódýr gisting en snyrtileg. 

 Ódýrt. 

 Akureyri. 

 Staður fyrir bakpokaferðalanga. 

 Ódýr gisting. 

 Ódýrt, ungt fólk, bakpokaferðalangar. Námsmenn. 

 Fjölbreytt menning og vond lykt. 

 Ferðalag. 

 Ungir ferðamenn með bakpoka. 

 Túristar. 

 Ódýr gististaður með lítilli þjónustu en aðstöðu til alls. 

 Ódýr gisting fyrir ungt fólk. 

 Heima gisting. 

 Ódýr gisting. 

 Ódýrt, túristar, bakpokar. 

 Margir saman í herbergi. Skítugt. Ódýrt. 

 Hagstætt verð og þægilegt umhverfi. 

 Túristar með bakpoka. 

 Ódýr og skemmtilegur gistimöguleiki. 

 Ungt fólk, en ég nýtti þau mjög vel upp að 26 ára aldri. 

 Túristi. 

 Hversdagslegt, einfalt og ódýrt. 

 Túristar. 

 Góður valkostur fyrir ferðalanga. Ég tel að farfuglaheimili hafi breyst mjög 

síðustu áratugi. Þegar ég var ung og gisti á farfuglaheimilum erlendis var 

gjarnan um að ræða fremur stór herbergi þar sem maður gisti ásamt einhverjum 

(stundum fjölda) ókunnugra, það skipti ekki máli - þá var það verðið sem maður 

horfði mest í. Fyrir nokkrum árum gisti ég á nokkrum farfuglaheimilum í 

Ástralíu, þau voru vissulega misjöfn, en sum hver bara eins og hótel. Öll voru 

þau mun ódýrari en hótel, buðu upp á eldunarmöguleika og einnig var möguleiki 

á að kaupa mjög ódýran mat - í sumum tilvikum fylgdi ókeypis máltíð. Besta 

farfuglaheimilið sem ég gisti á bauð upp á 1 og 2 manna herbergi - auk ódýrari 

valkosta. Í herbergjunum var bæði sjónvarp og ísskápur. Þvottahús var innan 

svæðis auk mataraðstöðu - og sundlaug á svæðinu. Þar í álfu sem víðar er mikil 

samkeppni hvað varðar túrisma. Langstærstu hóparnir eru eflaust unga fólkið 

stúdentar/bakpokaferðalangar sem farfuglaheimilin beina sjónum að. 

 Ég þekki til farfuglaheimilisins hér á Akureyri, hef leigt það fyrir hóp stúdenta 

og kennara frá Norðurlöndunum og þar var aðbúnaður hinn besti. Möguleikar á 

litlum og stórum herbergjum, góð aðstaða til að matast, fín setustofa með 

sjónvarpi, sem sé góður kostur.  

 Ódýr gisting. 

 Ódýr gisting með lágmarksþjónustu nánast engri. 

 Farfuglaheimili bjóða upp á gistingu þar sem mörg rúm geta verið í hverju 

herbergi og fólk sem þekkist ekki gæti þurft að sofa í sama herbergi. Þetta er að 

mínu mati ókostur en hins vegar hefur þetta sinn kost og það er að þessi tegund 

gistingar er ódýrari. 

 Erlendir ferðamenn. 
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 Ég gisti á Farfuglaheimili í Kaupmannahöfn og fannst mér það dýr gisting 

miðað við aðra gistingu og aðbúnað sem var í boði. Hér á landi hætti ég við að 

gista á Farfuglaheimili sama árið strax við innganginn snéri ég við. Ég er orðin 

of gömul fyrir þessa tegund gistingar.  

 Túristar sem ferðast um landið með bakpoka og á hjóli eða á puttanum. 

 Bakpokaferðalangar, líklega þess vegna sem maður hefur ekki gist á 

farfuglaheimili og hefur ekki farið mikið í þannig ferðalög síðan maður var lítill.  

 Rigning. 

 Ungt fólk (frá Evrópu) á puttaferðalagi eða í ferðalagi sem kostar eins lítið og 

hægt er að komast af með. Lítil þægindi, svefnpokapláss, og sameiginlegt WC 

og bað. 

 Ódýrt, svefnpoki, ónæði, kynnast fólki. 

 Ódýr gistimöguleiki. 

 Ódýr gisting fyrir einstaklinga milli tvítugs og þrítugs. 

 Ferðalög. 

 Svefnpokar. 

 Svefnpokar. 

 Ódýr gisting. Enginn íburður. Auðvelt að komast að. 

 Fjölbreytni. 

 Ódýrt og óhentugt fyrir barnafólk (veit samt ekki hvort það sé rétt). 

 Skynsamleg og góð lausn. 

 Gisting með ókunnugum. 

 Ferðalög. 

 Ferðalög. 

 Ódýrt, einfalt, nálægð. 

 Ódýr gisting. 

 Koja, svefnpoki og Sigga í Skuld (Vestmannaeyjar). 

 Ódýr gisting. 

 Ódýrt. 

 Farfuglaheimilið Stórholt. 

 Ódýr gisting í snyrtilegu umhverfi, möguleiki á að elda sjálf. Möguleiki á að 

hitta skemmtilegt fólk. 

 Bakpokaferðalangar. 

 Gistiheimili fyrir útlendinga. 

 Ódýrari valkostur í gistingu. 

 Einföld, ódýr gisting með takmarkaðri þjónustu. 

 Bakpoki. 

 Ódýr gisting á ferðalögum. 

 Ódýr gisting. 

 Ég gisti á farfuglaheimili í síðustu viku þar sem nótin einkenndist af geðveikis 

öskrum, skelfingaröskrum og í lokinn var mígið á gólfið í dorminu. 

 Ódýr gisting. 

 Hellingur af bakpokaferðalöngum að gista saman í herbergi. 

 Beddi og fullt af fólki með táfýlu. 

 Ódýrari valkostur. 

 Ódýr gisting. 

 Lágt verð, sameiginleg snyrting, kojur. 

 Lámarks gistiaðstaða. 

 Ódýrt og aðgengilegt. 
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 Gistiheimili þar sem er sameiginlega salernis og eldhús aðstaða. Svefnpokapláss 

eða kojur. 

 Ódýr og frekar fyrirhafnarlítil gisting. 

 Ódýr gisting, þrengsli, sofa í sama herbergi og ókunnir. 

 Bakpokar. 

 Hef voða lítið spáð í það. 

 Svefnpokapláss, sameiginlegt baðherbergi, kojur. 

 Ferðalag. 

 Svefnpokagisting, mjög hrátt og ódýrt. 

 Ódýrt. 

 Kojur. 

 Lítið pláss. 

 Ódýr gistin. 

 Dýna og svefnpoki. 

 Gisting. 

 Ódýr gisting. 

 Ódýr gistimöguleiki / bakpokaferðalag. 

 Að þurfa að vera með öðrum í herbergi. Ég á fjölskyldu og við reynum frekar að 

velja stað þar sem við getum verið í næði og haft frið til að svæfa börnin.  

 Ódýrt og þokkalegt. 

 Hús fyrir fugla til að hvíla sig. 

 Eitthvað ódýrt og kannski ekki mjög snyrtilegt. 

 Svefnpokapláss. 

 Kojur,margir í sama herbergi. 

 Þar sem boðið er upp á gistingu þar sem fólk sem þekkist ekki deilir saman 

herbergjum og eldunaraðstöðu. 

 Kósý, heimilislegt. 

 Kojur, sameiginleg aðstaða. 

 Ódýr gisting. 

 Koja. 

 Ódýr gisting fyrir ungt fólk á ferðinni. 

 Ódýrt, ekki elegant, en ágætt. 

 Ódýr gisting með lágmarksþjónustu en getur samt verið notaleg og góð. Fer eftir 

því eftir hverju maður er að leita og í hvaða tilgangi. 

 Svefnpokapláss. 

 Skemmtilegur staður fyrir ungt fólk að dvelja og kynnast öðrum í ferðalögum. 

 Sofa í svefnpoka. 

 Puttalangar - ungt fólk. 

 Margir í sama svefnsal. 

 Töff blankir ferðamenn sem gista innan um aðra í sínum svefnpoka. Ég tek ofan 

fyrir fólki sem áttar sig á því að sönn lífgæði felast í horfa útfyrir kassann ferðast 

á ódýran máta kynnast annarri menningu, fólki og framandi náttúru í stað þess 

að hringa sig niður í lazy boy. 

 Ódýr gisting, svefnpokapláss. sofa í sama herbergi og einhver annar. 

 Ódýrt, ungt fólk, ferðalag, bakpoki. 

 Þokkalegur gistimöguleiki. 

 Ódýr gisting. 

 Ódýr gisting. 

 Margir gista í sama rýminu. 

 Ódýr gisting á heimilslegum stað. 
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 Nokkurskonar heimagisting. 

 E-ð súper einfalt, geta verið notaleg en líka skítug og ógeðsleg. 

 Svefnpokapláss, margir saman í herbergi, sveitt, ónæði. 

 Svefnpokar, dýnur, opið rými. 

 Ferðamenn með bakpoka. 

 Ódýr gisting. 

 Lenda í herbergi með ókunnugum. og myndirnar eftir Eli Roth og Tarantino. 

 Ódýrari gistimöguleiki með vali um verð eftir þægindum og þjónustu. 

 Rónar. 

 Stórholt. 

 Ódýr gisting. 

 Hrotur. 

 Fugl. 

 Kósý heimilisleg stemmning sem gefur tækifæri á að kynnast nýju fólki sem er 

líka í gistingu á farfuglaheimilinu. 

 Sameiginleg aðstaða,einfalt, ódýrt. 

 Útlendingar. 

 Ódýrari kostur í gistingu fyrir þá sem ferðast mikið. 

 Erlendir bakpokaferðamenn á ferð um Ísland. 

 Þægileg aðstaða til að bjarga sér sjálfur. 

 Skrítið "lista" fólk á ferðalagi. 

 Ódýr, þægileg og fjölþjóðleg. 

 Ungt fólk með bakpoka. 

 Hugsa alltaf um DanHostel sem er eitt af farfuglaheimilum sem ég hef gist á. Þar 

var ég bæði í 4 manna herbergi en einnig í einkaherbergi sem var ekkert öðruvísi 

en hótelherbergi. 

 Ekkert. 

 Ódýr gisting sem vert er að athuga ef mann vantar gistingu. 

 Einstaklingur þarf ekki að vera búin að panta herbergi fyrirfram. Ódýrt. 

Sameiginleg aðstaða. 

 Fólk á bakpokaferðalagi sem vill gista ódýrt í svefnpokaplássum. Mörgum 

hrúgað saman í herbergi. 

 Kojur og troðin herbergi. 

 Ragna og Friðrik. 

 Bakpokaferðalag. 

 Kojur. 

 Flott aðstaða og frábært fyrir skólafólk frá ýmsum löndum sem eru ekki mjög 

fjáðir og vilja ferðast. 

 Gott að gista á farfuglaheimilin. Persónulegra allt saman. 

 Farfuglar- flökkudýr, sé svolítið fyrir mer bakpokaferðalanga. 

 Notaleg gisting. 

 Ódýr og góð gisting. 

 Sjabbí. 

 Notaleg stemming fyrir fólk. 

 Erlendir ferðamenn. 

 Útlendingar á puttanum. 

 Ódýrt. 

 Takmörkuð þægindi. 

 Ódýrt,frjálslegt, þægilegt. 

 Ódýr gisting. Margir (jafnvel ókunnugir) gista í sama rými. Ungt fólk (18-25). 
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 Fugl. 

 Bakpokaferðamenn. 

 Þarf sjálf að koma með lín, veit ekki hversu hreint er þar, mikið af fólki, ekkert 

privat óaðlaðandi gisting í mínum huga og ekkert svo mikið ódýrari en ódýrt 

hótelherbergi . 

 Ungt erlent fólk velur helst farfuglaheimili. 

 Gistiheimili en verðið verður að vera ekki mjög hátt og snyrtilegt til að fólk vilji 

gista. 

 Ódýr gistimöguleiki! Með öllu því nauðsynlegasta. 

 Ekkert. 

 Ferðalög fyrir mörgum árum. 

 Ódýrari gisting en hótel. 

 Fólk með bakpoka á ferð. 

 Ódýr kostur. 

 Svefnpokapláss og líf. 

 Ódýr gisting. 

 Ferðalag, þægilegur gistimáti, heimilislegt. 

 Ódýr gisting. 

 Ferðamenn. 

 Heimilislegt, þægilegt, ódýrt, góð staðsetning svona oftast. 

 Ódýr gisting. 

 VIL HAFA AÐGANG AÐ SÉR BAÐHERBERGI. 

 Góður staður fyrir ferðalanga. 

 Ódýr gisting. 

 Svefnpokar, ódýr gisting. 

 Heimili fyrir fugla. 

 Skemmtilegt fólk. 

 Viðráðanlegt verð lítið mál að taka sængina sína með frjálslegt og notalegt. 

 Túristar. 

 Ódýr gisting - margir í herbergi. 

 Margir gista í sama rýminu, e.k. svefnsalur! - Þegar ég af tilviljun fór á 

myndasýningu sem haldin var á farfuglaheimili, þá komst ég að því að þannig 

var staðan ekki og í kjölfarið stakk ég upp á gistingu á farfuglaheimili í næstu 

vinnuferð, það var í venjulegum herbergjum. 

 O ég nenni ekki lengur að vera með 10 manns í herbergi. 

 Gistingar staður, veit ekki hvernig er það i herbergi,hvernig standard er i því. 

veit ekki hvar staðsett er. 

 Ferðalag. 

 Ódýr gisting. 

 Ódýr gisting tilvalið fyrir ungt fólk á bakpokaferðalögum. 

 Mjög snyrtileg og meira privat en a t.d. hóteli. 

 Ódýr gisting. Margir í herbergi. 

 Óhreinindi, þó svo það hafi reyndar ekki verið reynslan mín hérna á Íslandi. Hef 

hins vegar lent á farfuglaheimilum erlendis sem hafa verið frekar ógeðsleg og 

því kýs ég þau ekki. 

 Einnar nætur gisting (redding eina nótt). 

 Ódýrt. 

 Ungt fólk. 

 Ódýr gististaður með eldunaraðstöðu. 

 Notalegt. 
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 Sveittir túrristar. 

 Taegilegt sjálfsagt en einhaeft. 

 Bara fullt af ungu fólki sem er tilbúið að deila öllu með öllum. 

 ungt fólk að gista á því heimili. 

 Stuð.  

 Fullt af túristum með stóra bakpoka. 

 Staður til að leggja höfuðið á og sofna sér. 

 Hippamenning. 

 Útlendingar. 

 Að það sé ódýr gisting og alger snilld fyrir fólk sem vill eða getur ekki eytt 

miklum pening en vill samt ferðast og upplifa hluti. Farfuglaheimili eru 

ómissandi partur af flóru gistinga sem í boði eru í heiminum. Ég notaði 

farfuglaheimili mjög mikið þegar ég var yngri en nú þegar ég er orðin eldri sæki 

ég frekar í aðrar gistingar, skil samt í rauninni ekki af hverju ég er hætt að líta á 

farfuglaheimili sem valkost (þarf að endurskoða það). 

 Svefnpokapláss og þá í herbergi með mörgum. 

 Flóra af fólki,allstaðar að úr heiminum. 

 Ódýr kostur. 

 Svefnpokapláss. 

 Ódýr og góð gisting. 

 Öll aðstaða sameiginleg með öðrum sem gista þar. 

 Ódýrt og þjónusta í lágmarki. 

 Ódýrt. 

 Ódýr og þægileg gistiaðstaða. 

 Einfalt gistihúsnæði, oft svefnsalir með svefnpokaplássi, meira fyrir ungt fólk 

heldur en fjölskyldur, ekki salerni eða sturta á herbergjum, morgunmatur ekki 

innifalinn, ekki sérlega þægileg rúm. Ég held að verðmismunur á farfuglaheimili 

og ódýru hóteli sé ekki svo mikill í dag. Farfuglaheimili meira fyrir ungt fólk og 

náttúruunnendur. 

 Ódýrari gisting en hótel. 

 Ungt fólk að ferðast ódýrt. 

 Ung fólk sem er að skoða heiminn. 

 Ódýr gisting. 

 Fyrir nokkrum mánuðum hefði ég sagt ,,kojur og allir sofa saman í sama 

herbergi" nú veit ég betur og segi hagstæð gisting og snyrtileg, fjölbreytt úrval 

og flottir gististaðir. En það vantar fleiri auglýsingar frá þeim. 

 Alls ekkert. 

 Hús með rúmi og sameiginlegu eldhúsi og snyrtingu. 

 Ódýr gistimöguleiki. 

 Heimilisleg gistiaðstaða. 

 Ódýr gisting. 

 Þægilegt. 

 Gisting. 

 Ódýrara en hótel. 

 Öruggt, ódýrt. 

 Ódýr gistin, svefnpokagisting. 

 Ódýrt. 

 Tad hentar stundum betur ad gista a farfuglaheimili en a hoteli. 

 Ferðafólk sem vill elda sjálft og hafa rúmföt með sér. jafnvel fjölskyldufólk. 

 Ekkert sérstakt. 
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 Ódýr, einföld og góð gisting. 

 Ungir ferðamenn. 

 Ungt fólk. 

 Ódýr gisting. 

 Staður þar sem ódýr gisting er í boði en maður getur lent í að sofa t.d. í herbergi 

með ókunnugum og nokkrum öðrum. 

 Svefnpokagisting í þröngum herbergjum með fullt af öðru fólki. 

 Útlendingar sem hafa lítinn pening gista á farfuglaheimili. 

 Ódýr gististaður. 

 Þægilegt, heimilislegt umhverfi þar sem boðið er upp á ódýra gistingu þar sem 

e.t.v. býður ekki alltaf upp á einkaaðstöðu fyrir hvern og einn heldur er 

markaðsett fyrir hópa. 

 Yfirfull herbergi. 

 Svefnpokagisting, ekki sér herbergi, deila salerni og sturtu, ekki morgunmatur. 

 Ódýrt, svefnpokar og kojur. 

 Ódýr gisting. 

 Ódýrari gisting en víðast hvar innandyra. 

 Skítug og kuldaleg. 

 Fólk að koma, fólk að fara. 

 Ódýrari gisting en annarsstaðar. 

 Bakpokatúristar. 

 Ódýr gisting, ungt fólk, ódýr ferðamáti, bakpokaferðalag, engin þægindi. 

 Næturstaður, stutt gisting, ódýrt. 

 Gisting. 

 Svefnpokapláss, margir saman í herbergi. 

 Bakpokaferðalangar, erlendir ferðamenn. 

 Bakpokatúristar. 

 Góður valkostur. 

 Erlendir ferðamenn að elda sér núðlur og glamra í pottum allan sólarhringinn.  

 Erlendir ferðamenn að þvo fötin sín í handlaugum. Snyrtilegt húsnæði. 

 Útlendingar með bakpoka. 

 Fullt af kojum. 

 Ódýrara og mögulega óöruggara en hótel. 

 Bakpoka-túristar. 

 Ódýr gisting. 

 Fullt af unglingar og ferðamenn sem gista saman á sama herbergi. 

 Einhver sjabbý gististaður. 

 Heimilislegt. 

 Túrista gististaður sem er ekkert alltof hreinlegur. 

 Ódýrari gisting og minni þjónusta. 

 Ódýr gististaður, þar sem þú ert hér um bil á eigin vegum. 

 Ódýr gisting. 

 Heimilislegt andrúmsloft. 

 Hljómar bara voða afslappað og gæti vel ímyndað mér að gista á 

farfuglaheimilum þegar ég hef tíma og peninga til að ferðast um Ísland. 

 Sóðaskapur. 

 Erlendir túristar. 

 Ódýrara. 

 Ódýr gisting. 

 Ódýrt, margir í herbergi saman. 
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 Farfuglaheimili er notalegur staður að gista á. Vel staðsett venjulega og 

skemmtilegt fólk sem er líka að notfæra sér þennan gistimöguleika. Ekki spillir 

fyrir að með því að gista á farfuglaheimilum þá get ég ferðast um heiminn án 

þess að vera sjúklega rík. 

 Gisting með litla þjónustu. 

 Ódýrari gisting með minni gæði. 

 Flóabit. 

 Ódýr gisting. 

 Ódýrt,þægilegt,viðurkennt um allan heim,vinsælt af þeim sem ferðast mikið og 

víða 

 Hagstæður gistimöguleiki. 

 Ódýr og góð gisting. 

 Bakpokaferðalangar og aldrei hægt að fá gistingu. 

 Túristar. 

 Ódýr gisting. 

 Kex hostel. 

 Einfalt og ódýrt. Hentar vel ef þarf bara að sofa á leiðinni milli áfangastaða. 

 Slæmir beddar og margir í herbergi. 

 Vinsæl gisting og miklu nútímalegri en maður hefði haldið. Er orðið svo miklu 

þróaðra - meira val. 

 Samskipti við skemmtilegt fólk, ódýr gisting án óþarfa þæginda. 

 Þægilegt,viðráðanlegt verð með fjölskylduna. 

 Ódýr gisting, skemmtilegt og fjölbreytt mannlíf, sjálfbærni, náttúra, sparnaður. 

 Margir sem sofa í sama herbergi sem er neikvætt. 

 Ódýr gisting og oftast á þægilegum stað. 

 Ódýr og góður kostur. 

 Að þú sofir með ókunnugum í stórum sal. 

 Kex. 

 Notalegt, persónulegt, gamalt, léleg dýna, smá auka lykt í loftinu. 

 Ódýr gisting. 

 Ungt fólk. 

 Svefnpokagisting. 

 Bakpokafólk. Ungt fólk. 

 Svefnpláss. 

 Útlendingar. 

 Farfuglar. 

 Ódýrt, ódýrara en hótel á Íslandi tengist landsbyggðinni úti á landi. 

 ? 

 Allir sofi í sama salnum. 

 Ungt fólk. 

 Ódýrt og heimilislegt. 

 Margir í sama herbergi. 

 Margir gista saman í svefnpokum í opnu rými. 

 Ódýr gisting, svefnpokapláss, sameiginlegt baðherbergi, eldunaraðstaða. 

 Að sofa í bland við aðra í sama herbergi, jafnvel fólk sem ég þekki ekkert. 

 Þægileg og ódýr gisting, einnig heyrir maður alltaf um að fólk kynnist og 

myndar góðan vinskap í gegnum farfuglana. 

 Margir ferðamenn, svitalykt og skítugar sturtur. 

 Fugl. 

 Ódýrara en hótel. 
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 Ódýr gisting,svefnpokar,að deila herbergi með öðrum. 

 Ekkert privacy, óþægilegt að vera með fullt af fólki sem ég þekki ekki neitt, 

upplifi það einhvern vegin ekki nógu hreint, vill gera vel við mig og hafa góða 

gistingu ef ég er að fara í frí eða að ferðast. 

 Heimsreisa. 
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Viðauki 4 

Spurningar sem lagðar voru fyrir eigendur farfuglaheimilanna 36 sem á Íslandi eru árið 

2012. 

1. Nöfn eigenda ? 

2. Nafn farfuglaheimilis ? 

3. Hve lengi hefur farfuglaheimilið verið í rekstri ? 

4. Hvenær hófu þið starfsemi farfuglaheimilisins ? 

5. Afhverju ákváðu þið að fara í þennan rekstur ? 

6. Er þetta eina atvinna ykkar eða stundi þið aðra vinnu með ? 

7. Er opið hjá ykkur yfir allt árið ? Ef ekki, þá hvenær ? 

8. Starfsfólk er það fjölskylda eða aðrir ? Hversu marga starfsmenn hafi þið á 

sumrin og veturna ? 

9. Hversu marga geti þið tekið í rúm og hverskonar gistingu er boðið upp á (þ.e.a.s. 

bjóði þið upp á uppábúin rúm ? 

10. Hverskonar herbergi eru þið með (2ja manna, 3ja manna o.s.frv.) ? 

11. Bjóði þið upp á morgunverð, kvöldverð og þessháttar ? 

12. Hver er saga hússins sem farfuglaheimilið er í ? 

13. Hver er sérstaða ykkar sem farfuglaheimilis ? 

14. Hvað skoða ferðamenn í kringum ykkur sem dregur þá til ykkar ? 

15. Hver er framtíðarsýn farfuglaheimilis ykkar ? 

16. Hvernig þykir ykkur viðhorf fólks til Farfuglahreyfingarinnar í kringum ykkur 

almennt vera (jákvætt eða neikvætt) ? 

17. Hvaða gestir eru það sem sækja ykkur heim (erlendir ferðamenn/Íslendingar) ? 

18. Hver er ykkar helsti markhópur (einstaklingar, fjölskyldur, ungt fólk eða eldra 

fólk) ? 

19. Hverjar telji þið vera helstu ógnir ferðaþjónustunnar ? 

20. Hver telji þið vera tækifæri ferðaþjónustunnar ? 

21. Hvað telji þið að ferðaþjónustan geri fyrir landið okkar ? 

22. Hvernig finnst ykkur samvinna á milli farfuglaheimila vera ? 

23. Telji þið að Íslendingar þekki til Farfuglahreyfingarinnar ? 

24. Hvaða ímynd vilji þið helst hafa sem farfuglaheimili ? 

 

 


