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og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu.  
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III 

 

 

 

Ágrip  

 
Höfundur tekur fyrir svæðið í kringum Vatnsholt í Flóahreppi, sem er ferðaþjónustubær,  og 

reynir að draga fram sérstöðu svæðisins þegar kemur að sjálfbærri ferðamennsku.  Leitað 

verður svara við:  Hvað er sjálfbær ferðamennska, hvað hefur svæðið upp á að bjóða og 

hverjir eru styrkleikar þess og kostir?  Þá verður einnig leitast við að svara eftirfarandi spurn-

ingum: 

 Er grundvöllur fyrir sjálfbæra ferðamennsku á Íslandi /á Suðurlandi /í Flóanum? 

 Hvaða þættir í umhverfi og sögu geta styrkt sjálfbæra ferðamennsku í Vatnsholti í 

Flóa? 

 Hver er sérstaða Vatnsholts? 

Tilurð verkefnisins er sú að Höfundur er vel kunnugur þeim hjónum sem reka ferðaþjónustuna 

í Vatnsholti og hefur því fylgst vel með þeirri uppbyggingu sem þar hefur átt sér stað.  Einnig 

er höfundur mikill áhugamaður á þeirri ört vaxandi atvinnugrein sem ferðaþjónustan er.  Við 

gerð verkefninsins dvaldi höfundur að Vatnsholti og gerði greiningu á landkostum Vatnsholts, 

sögu svæðisins og tækifærum.  Höfundur vann eftir þekktum aðferðum um landslagsgreiningu 

og notfærði sér ýmis gögn til kortavinnslu og greininga. 

 

Þær ályktanir sem höfundur dregur úr niðurstöðum verkefnisins eru þær að sjálfbær ferðamennska 

á fullt erindi í atvinnugreinina hvar sem er í heiminum.  Ísland á, að mati höfundar, að vera 

framarlega í sjálfbærri ferðamennsku, og gæti Vatnsholt verið frumkvöðull á Suðurlandi og fylgt 

þar eftir því góða starfi sem unnið hefur verið á Snæfellsnesi.  Þeir þættir sem geta styrkt sjálfbæra 

ferðamennsku í Vatnsholti felast meðal annars í staðsetningu.  Ferðamannastraumur um Flóa er í 

stöðugri aukningu og ekki er mikilla breytinga þörf til að Vatnsholt verði leiðandi afl í sjálfbærri 

ferðamennsku á Suðurlandi.  Höfundur gerir að lokum tillögu að hönnun sem ýta myndi undir 

sjálfbæra ferðamennsku í Vatnsholti. 
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1.  Inngangur 

Tilurð verkefnisins er að höfundur er vel kunnugur staðarhöldurum í Vatnsholti og hefur 

fylgst með uppbyggingu staðarins í 7 ár.  Vatnsholt er ferðaþjónustubýli í Flóahrepp, um 16 

km frá Selfossi, sem býður upp á gistingu, veitingaaðstöðu og fjölbreytt dýralíf ásamt stór-

brotnu útsýni.   

Markmið verkefnisins er að draga fram sérstöðu svæðisins þegar kemur að sjálfbærri ferða-

mennsku.  Kynnt verður hugtakið sjálfbær ferðamennska.  Hvað hefur svæðið upp á að bjóða, 

hverjir eru styrkleikar þess og kostir?  Leitast verður við að svara eftirfarandi spurningum: 

 Er grundvöllur fyrir sjálfbæra ferðamennsku á Íslandi /á Suðurlandi /í Flóanum? 

 Hvaða þættir umhverfi og sögu geta styrkt sjálfbæra ferðamennsku í Vatnsholti í Flóa? 

 Hver er sérstaða Vatnsholts? 

Svæðið er greint út frá þekktum greiningaraðferðum.  Þar er ekki einungis tekið á landþáttum 

heldur einnig félagslegum þáttum sem og sögu svæðisins.  Höfundur mótar tillögu að hönnun 

nærumhverfis í Vatnsholti sem byggir á sjálfbærum lausnum.   

Annað verkefni sem skoðað verður samhliða heitir Umhverfisvottað Snæfellsnes.  Þar var 

alþjóðlegur vottunaraðili fenginn til að votta að sveitafélögin á svæðinu sættust á 

sameiginlega stefnumótun í umhverfis- og samfélagsmálum á Snæfellsnesi með aðaláherslu á 

ferðaþjónustu. 

Við gerð þessa verkefnis var notast við ýmis gögn og heimildir sem tengjast landslagsgrein-

ingu og sögu staðarins. Tölvutæk gögn á borð við kort og loftmyndir er nauðsynlegur hluti af 

vinnunni sem og vettvangsferðir til þess að greina svæðið og fá betri innsýn í gæði og 

möguleika svæðisins. 
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2.  Gögn og aðferðir 

2.1  Vinnuferill 

Vinnuferli þessa lokaverkefnis spannar um eitt ár þar sem undirbúningur hófst í maí byrjun 

2011. Ferlið hófst með  því að höfundur nefndi tillögu að verkefni við Auði Sveinsdóttur, 

kennara og brautarstjóra í Landbúnaðarháskóla  Íslands. Í kjölfarið hafði höfundur, eftir 

samráð við Auði, samband við leiðbeinanda sinn, Einar E. Sæmundsen  og kynnti fyrir honum 

hugmyndir sínar. Um sumarið hófust svo fyrstu drög að verkefninu þar sem teknar voru  

myndir af athugunarsvæðinu. Verkefnið fór svo í biðstöðu vegna annara skólatengdra 

verkefna haustið 2010.  Í lok janúar hófst svo vinnan við verkefnið aftur af krafti enda var 

fyrsta kynning á því lögð fyrir kennara  og samnemendur í febrúar 2012. Eftir þá kynningu 

voru markmið verkefnisins skerpt og undirbúningur að  greiningarvinnu hófst. Greiningar-

vinnu lauk um miðjan mars og þá var hafist handa við sögukafla ritgerðarinnar.  Í byrjun apríl 

hófst höfundur svo handa við ná markmiðum verkefnisins.  Á meðan á þessu ferli stóð var 

gögnum skilað til leiðbeinanda sem fór yfir og skilaði  til baka með athugasemdum. 

Lokadrögum að ritgerðinni var svo skilað til yfirferðar fyrir 13. Apríl. Höfundur hafði  svo 

rúmar tvær vikur til þess að fínpússa ritgerðina og skilaði henni svo fullbúinni 3.maí 2012. 

 

2.2  Gögn 

Til að framkvæma markvissa landslagsgreiningu þarf að afla ýmissa gagna, bæði um 

greiningarvinnu og svæðið sem tekið er fyrir.  Þau gögn sem notuð voru komu úr ýmsum 

áttum.  Ásamt því að notast við landfræðileg gögn voru einnig notaðar heimildir úr bókum, 

skipulögum og skýrslum þeim tengdum.  Landfræðileg gögn eins og jarðfræði, gróðurfar,  

samgöngur og búseta í eigu Landbúnaðarskóla Íslands voru notuð sem grunnur í 

greiningarvinnuna.  Gögn um veðurfar fengust hjá Veðurstofu Íslands.  Tvær bækur voru 

aðallega notaðar sem heimildir um greiningarvinnuna, Landscape Character Assessment 

(Countryside Agency & Scottish Natural Heritage, 2002) og Metoder til landskapsanalyse 

(Stahlschmidt, 2001).  Árið 1992 gerði Fjarhitun hf. svæðisskipulag í Flóa 2011, sem einnig 

var notuð var til grunns í greiningarkaflanum.  Þá var haft til hliðsjónar verkefnið 

Umhverfisvottað Snæfellsnes, þar sem fjallað er um sjálfbæra ferðamennsku.  

Þau tölvuforrit sem notuð voru við gerð verkefnisins voru ArcMap 10.0, ArcCatalog 10.0, 

ArcScene 10.0, Adobe Photoshop CS4, Adobe Illustrator CS4, Adobe InDesign CS4, 

Microstation V8i og Microsoft Word 2010. 
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2.3  Aðferðir 

Sú aðferðarfræði sem höfundur notast við landslagsgreininguna er unnin úr heftinu Landscape 

Character Assesment, sem gefið var út fyrir Bretlandseyjar af The Country Side Agency & 

Scottish Natural Heritage.  Í heftinu er að finna lista sem skilgreinir ferli þessarar ákveðnu 

greiningar.  Ferlinu er skipt 6 skref og hefur höfundur aðeins aðlagað þær að þeim aðstæðum 

sem verkefnið býður upp á. 

1. Defining the Scope.  Skilgreining á umfangi verkefnisins, markmiðum og tilgangi. 

2. Desk Study.  Öflun heimilda.  Söfnun allra mögulegra gagna bæði landfræðilegum sem 

og sögulegum.  Menningu, samgöngur, atvinnuhættir og fleira.  Gerð eru síðan drög að 

greiningunni með því að flokka saman svæði sem hafa sömu eiginleika og gert kort út 

frá því.  

3. Field Survey.  Vettvangsferð.  Farið er á staðinn með kortið og sannreynt hvort 

flokkunin gangi upp. 

4. Classification and Description.  Öllum upplýsingum safnað saman og kort gert út frá 

þeim sem sýna lykilþætti í landslagi og helstu einkennissvæði. 

5. Desiding the Approach to judgement.  Dregið saman.  Hvað hefur svæðið upp á að 

bjóða. 

6. Making Judgements.  Tillaga að þróun svæðisins og framtíðarsýn.  Hvað má betur 

fara.  Frágangur korta og skýrslugerð (Swanwick & Land Use Consultants, 2002). 

Þegar landslagið hefur verið flokkað niður í einkennissvæði næst góð yfirsýn yfir athugunar-

svæðið.  Þannig auðveldar það skoðun á samspili náttúru, menningu og upplifun, og hvernig 

þessir þrír þættir móta ákveðin einkenni.  Þessir flokkunarþættir eru eftirfarandi: 

1. Náttúra – undir hann falla náttúrulegir þættir. 

2. Menning – þar sem ummerki mannsins eru greinileg. 

3. Upplifun – þeir þættir eru kynslóðar- og einstaklingsbundnir (Swanwick & Land Use 

Consultants, 2002). 
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2.4  Fyrri rannsóknir og sambærileg verkefni 

„Umhverfisvottað Snæfellsnes“ er heiti á verkefni sem fór í gang á Snæfellsnesi eftir 

kynningarfund sem Green Globe  skrifstofan í Bretlandi hélt á ferðamálaráðstefnu í 

Stykkishólmi árið 2002.  Meginefni kynningarinnar var um hag fyrirtækja af vottun og þeim 

jákvæðu áhrifum sem slík vottun hefði fyrir fyrirtæki.  Jafnframt var rætt um ábyrgð fyrir-

tækja í ferðaþjónustu gagnvart náttúrunni.  Í beinu framhaldi urðu umræður um hvort hægt 

væri að votta landshluta.  Vorið 2003 fékk verkefnið styrk frá Samgönguráðuneytinu og 

Iðnaðarráðuneytinu og gat þá 

undirbúningsvinnan hafist fyrir alvöru.  Það var 

svo 8. júní 2008 að Snæfellsnes hlaut 

umhverfisvottun Green Globe að viðstöddum 

forseta Íslands, þing-mönnum, 

sveitastjórnarfólki og fjölda annara gesta.  

Sveitafélögin á Snæfellsnesi voru þau fyrstu í 

Evrópu sem hlutu slíka vottun og fjórða svæðið 

í heiminum að ná þeim árangri. Til þess að 

viðhalda slíkri vottun þurfa sveitafélögin að 

vera stöðugt með úrbætur í umhverfis- og samfélagsmálum og fer árlega fram útekt á svæðinu 

þar sem metið er hvort endurnýjun vottunar hlýst (Framkvæmdarráð Snæfellsnes, 2011).  

Slíkar vottanir eru einnig veittar fyrirtækjum í ferðaþjónustu og telur höfundur að Vatnsholt 

gæti hlotið góðs af við slíka vottun.  Nánar verður fjallað um vottun fyrirtækja í kafla 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1:  Skilti sem staðfestir vottun Snæfellsness. 
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3.  Athugunarsvæði 

3.1 Mörk og lega athugunarsvæðis 

 
Mynd 3:  Staðsetning í Flóahreppi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatnsholt í Flóa, fyrrum Villingaholtshreppi, er um 16 km austur af Selfossi.  Flóasvæðið er á 

suðurströnd Íslands og afmarkast af Ölfusá í vestri, Þjórsá í austri, Hvítá í norðri og 

Atlantshafi í suðri.  2 stór sveitafélög eru innan svæðisins, annars vegar Árborg og hins vegar 

Flóahreppur. 

Mynd 2:  Staðsetning á Íslandi. 

Mynd 4:  Vatnsholt í Flóahreppi. 
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3.2  Vatnsholt 

Vatnsholt liggur við Villingaholtsvatn og er, líkt og allt Flóasvæðið þakið gróðurhulu.  Landið 

hefur að mestu verið framræst og er mikill hluti nærsvæðisins í ræktun.  Bæjarstæðið liggur 

ofan á 10 m háum hrygg þó landið sé að mestu flatlent.  Árið 2005 festu hjónin Jóhann Helgi 

Hlöðversson og Margrét Ormsdóttir kaup á jörðinni.  Þau voru þá, og eru enn, með 

innflutning á leiktækjum fyrir leikskóla og leikskólalóðir, ásamt því að vera með lítinn búskap 

sér til skemmtunar.  Eftir hrun 2008 ákváðu hjónin að hefja ferðaþjónustu á bænum, sem þá 

þegar var kominn langt í endurbyggingu.  Fjósinu og hlöðunni var breytt í veitingasal og 

kartöflugeymslu í íbúðarhús fyrir þau 

hjónin, svo hægt væri að leigja út 

íbúðarhúsið.  Fest voru kaup á svefnálmu frá 

Nesjavöllum og flutt í heilu lagi að 

Vatnsholti.  Sjálfbærni hefur alltaf verið 

ofarlega í huga hjá þeim hjónum, enda 

skynsöm og hagsýn.  Í næsta nágrenni 

Vatnsholts er gróðurhús og hafa ábúendur 

samið við eigendur þess að fá allt það 

grænmeti og alla þá ávexti sem ekki komast 

til neytenda.  Þessu njóta svo holdanaut Vatnsholts góðs af.  Einnig er veiddur silungur í 

Villingaholtsvatni sem einnig er borinn á borð fyrir gesti.  Hænur og kanínur, geitur og hestar.  

Þar er boðið upp á reiðhjól til leigu, sem og hesta sem vissulega dregur úr losun 

gróðurhúsalofttegunda og stuðlar um leið að sjálfbærni. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5:  Séð yfir bæjarstæðið í Vatnsholti. 



 

7 

 

3.3  Nærumhverfi Vatnsholts 

Styrkleikagreining:  

 Styrkleikar Vatnsholts snúast að mörgu leiti um staðsetningu.  Á útsýniskortinu má sjá að 

tiltölulega er stutt í alla helstu staði á Suðurlandi og því upplagt að nota Vatnsholt sem 

einskonar bækistöð þar sem ferðast væri á daginn og gist í Vatnsholti á næturna.  Útsýnið er 

einnig stórbrotið og á veturna blasa norðurljósin oft við í allri sinni dýrð og dulúð.  

Villingaholtsvatn býður upp á ýmsa möguleika og má þar nefna bátaferðir, veiði eða 

gönguferð um friðlandið sem nær í kringum allt vatnið.  Fuglaskoðun gæti orðið stór búgrein 

hjá Vatnsholti og með tilkomu göngustíga með aðgengi fyrir alla og fuglaskoðunarkofa væri 

komið til móts við slíkan kúnnahóp.  Reiðhjólaleiga er vistvæn leið til að ferðast og er stutt í 

athyglisverða staði svo sem Urriðafoss eða Stokkseyri.  Hestaleiga er þá einnig til staðar sem 

gefur reiðmönnum, ungum sem öldnum, kost á að njóta náttúrunnar í kyrrð og friðsemd. 

 
Mynd 6:  Þemakort sem sýnir fjarlægðir til helstu staða. 
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Þegar kemur að veikleikagreiningu ber helst að nefna 

landslagið í Flóa og nágrenni Vatnsholts.  Landið er 

frekar flatt og berangurslegt að mati höfundar.  Lítið ber 

á trjágróðri nema þar sem skógrækt hefur verið stunduð.  

Töluvert votlendi er í nágrenni Vatnsholts, sem og í Flóa 

almennt, sem gerir það að verkum að erfitt getur reynst 

að fara um fótgangandi.  Þá getur einnig verið töluvert 

vindasamt. 

4.  Sáttmálar og samþykktir 

4.1 Staðardagskrá 21 

Hugtökin sjálfbærni og sjálfbær þróun eru ekki ný fyrirbæri og hafa þekkst lengi um allan 

heim.  Árið 1987 í skýrslu sem kennd er við Brundtland voru þessi hugtök gerð að alþjóðlegu 

viðfangsefni.  Í skýrslu þessari er lýst hvernig best sé að bregðast við vaxandi mengun og 

fólksfjölgun, sem og útrýmingu fátæktar og hvernig tryggja megi félagslega stöðu alls 

mannkyns.  Fyrsta heimsráðstefnan Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun var síðan 

haldin í Rio De Janeiro í júní 1992.  Á henni voru rædd vaxandi vandamál sem lutu að 

loftlagsbreytingum og fækkun á tegundum lífvera.  Ljóst þótti að verið var að ganga 

óþyrmilega að auðlindum jarðarinnar og kallað var eftir samvinnu allra þjóða (Samband.is).  

Stefnumótun Rioráðstefnunnar var sett fram sem verkefnaskrá fyrir allan heiminn og hlaut 

nafnið Dagskrá 21, en í henni er síðan að finna kafla um þau verk sem hvert samfélag fyrir sig 

þarf að gera til að nálgast markmiðin um sjálfbæra þróun.  Staðardagskrá 21 er í raun 

velferðaráætlun sem tekur jafnt á umhverfismálum sem og efnahagslegum og félagslegum 

þáttum.  Mörg sveitafélög á Íslandi hafa samþykkt staðardagsskrána og einnig undirritað 

svokallaða Ólafsvíkuryfirlýsingu sem er staðfesting á því að starfa samkvæmt stefnumótun 

sjálfbærrar þróunar. 

 Eftirfarandi fimm atriði hafa verið skilgreind sem vegvísar fyrir Staðardagskrárstarfið: 

 Heildarsýn og þverfagleg hugsun 

 Virk þátttaka íbúanna 

 Hringrásarviðhorf 

 Tillit til hnattrænna sjónarmiða 

 Áhersla á langtímaáætlanir (Samband.is). 

Mynd 7:  Gönguleið umhverfis 

Villingaholtsvatn er erfið yfirferðar. 
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Vatnsholtsbændur er vel kunnugir staðardagsskrá 21 og vilja nýta þá hugmyndafræði sem hún 

býður uppá til að heimfæra hugmyndir sínar um sjálfbæra ferðamennsku. 

 

4.2 Sjálfbær ferðamennska 

Alþjóðaferðamálaráðið (World Tourism Organisation) hefur sett fram nokkuð ítarlega skil-

greiningu á hugtakinu þar sem segir að sjálfbær ferðaþjónusta skuli mæta þörfum ferðamanna 

sem og heimamanna en stuðla jafnframt að verndun náttúru og auknum markaðstækifærum til 

framtíðar.  Þetta felur í sér að auðlindunum er stjórnað með slíkum hætti að efnahagslegum, 

félagslegum og fagurfræðilegum þörfum sé fullnægt, á sama tíma og menningu, nauðsyn-

legum vistfræðilegum ferlum, líffræðilegri fjölbreytni og nauðsynlegm lífsskilyrðum sé 

fullnægt (sdt.unwto.org, á.á).  Stefán Gíslason umhverfisstjórnunarfræðingur skilgreindi eftir-

farandi sem markmið fyrir sjálfbæra ferðaþjónustu á ráðstefnu á Bifröst : 

 Fjárhagslegur arður 

 Hagvöxtur í heimabyggð 

 Góð atvinnutækifæri 

 Félagslegt réttlæti 

 Ánægja gesta 

 Stjórn heimamanna 

 Velferð samfélagsins 

 Menningarleg auðlegð 

 Fagurfræðileg reisn 

 Líffræðileg fjölbreytni 

 Skilvirk nýting auðlinda 

 Hreinleiki umhverfis 

Hann sagði einnig að þessi markmið endurspegli mikilvægi þess að nýta auðlindir heima-

byggðar, hvort sem um ræðir hráefni eða vinnuafl (Stefán Gíslason, 2006).  Eins og fram 

hefur komið vinna Vatnsholtsbændur markvisst að því að þar sé sjálfbær ferðamennska í 

hávegum höfð. 
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4.3 Sjálfbærni í aðalskipulagi Flóahrepps 

„Aðalskipulag Flóahrepps 2006-2018 í fyrrum Villingaholtshreppi miðast við að sjá fyrir 

nægu landrými fyrir mismunandi starfsemi næstu 12 ár þ.e. tímabilið 2006-2018. Helsta 

markmið skipulagsins er að stuðla að hagkvæmri þróun byggðar á svæðinu, m.a. með því að 

skapa sem best skilyrði fyrir atvinnulíf og að gera búsetu á svæðinu eftirsóknarverða. 

Lögð er áhersla á eftirfarandi sérgreind markmið:“ 

• „Að stuðla að hagkvæmri þróun byggðar á svæðinu.“ 

• „Að stuðla að auknum og fjölbreyttum atvinnutækifærum með nægu framboði lóða 

undir iðnað, ferðaþjónustu og aðra atvinnustarfsemi.“ 

• „Að stuðla að hagkvæmri nýtingu orkulinda.“ 

• „Að leita hagkvæmustu lausna í vegagerð og stuðla að umferðar- og rekstraröryggi, 

samtengingu byggðar, m.a. vegna skólaaksturs og atvinnu utan býla.“ 

• „Að stuðla að varðveislu náttúruminja og söguminja og annarra umhverfislegra 

gæða sem styrkir m.a. ferðaþjónustu.“ 

• „Að standa vörð um vernd grunnvatns sem nytjavatns fyrir íbúa og fyrir 

atvinnustarfsemi.“ 

• „Að stuðla að gróðurvernd og landgræðslu og að landnýting verði í samræmi við 

landgæði og ástand lands.“ 

• „Að stuðla að því að nýting lands, auðlinda og mannauðs sé í samræmi við markmið 

sjálfbærrar þróunar.“ (Gísli Gíslason, Margrét Ólafsdóttir & Óskar Örn Gunnarsson, 

2008). 

Úr þessu má lesa að ekki myndi sveitafélagið standa í vegi fyrir því að Vatnsholt myndi koma 

af stað hugmyndinni um Vottað svæði líkt og gert var á Snæfellsnesi.  Þó má það ljóst þykja 

að fyrsta skrefið mun þurfa að koma frá einstaklingi eða fyritæki.  Telur höfundur að þar 

myndu Vatnsholtsbændur tryggja stöðu sína á ferðamannamarkaði sem frumkvöðlar með 

sjálfbærni að leiðarljósi. 
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4.4  Sjálfbærni Ferðaþjónustu bænda 

Flugfélgag Íslands hóf árið 1965 að selja erlendum ferðamönnum gistingu á íslenskum sveita-

heimilum.  Fram að því var ekki að finna skipulagða ferðaþjónustu, en annáluð gestristni 

Íslendinga hefur þó gefið ferðamönnum kost á að fá gistingu á sveitabýlum frá örófi alda.  Í 

upphafi voru aðeins fimm bæir sem buðu upp á gistingu gegn gjaldi og var þjónustan ein-

göngu ætluð útlendingum.  Fyrsta árið voru gistinætur 330 talsins, árið 1971 voru bæirnir 

orðnir 11 og gistinæturnar 550.  Í dag eru 160 ferðaþjónustubæir með um 4200 gistirými.   

Ferðaþjónusta bænda hf er ferðaskrinstofa sem hefur sérhæft sig í sölu á náttúru- og 

menningartengdri ferðaþjónustu.  Á heimasíðu ferðaþjónustu bænda (á.á.) segir að í samvinnu 

við Félag ferðaþjónustubænda ætli ferðaskrifstofan að vera í fararbroddi þegar kemur að 

sjálfbærri ferðaþjónustu hér á landi.  Þar segir einnig að ferðaskrifstofan muni leggja sitt að 

mörkum til að draga úr neikvæðum áhrifum greinarinnar á umhverfið og hafa sjálfbæra 

ferðaþjónustu að leiðarljósi.  Stjórn og starfsfólk ferðaþjónustu bænda hf mun því:   

 

  

 „vinna árlega að úrbótum í helstu málaflokkum Staðardagskrár 21 og EarthCheck, sem m.a. 

stuðla að minni mengun og verðmætasóun t.d. með endurnýtingu, endurvinnslu, orkusparnaði 

og notkun á umhverfisvænum efnum, 

 velja frekar vörur og þjónustu sem koma úr heimabyggð og sem lágmarka neikvæð 

umhverfisáhrif, þar sem því verður viðkomið, 

 ráða til starfa fólk úr heimabyggð þegar tækifæri gefst til þess, 

 leita eftir frekari fræðslu um umhverfismál og koma þeim upplýsingum áfram til starfsfólks og 

félagsmanna, 

 hafa umhverfisstefnuna sýnilega almenningi og almennt hvetja til þátttöku í að vernda 

umhverfið með okkur, 

 stuðla að dreifingu ferðamanna í tíma og rúmi við skipulagningu ferða þar sem við á, 

 stuðla að verndun menningar- og náttúruminja, 

 uppfylla ákvæði laga og reglugerða sem tengjast starfseminni, 

 endurskoða umhverfisstefnuna reglulega og sækja árlega um umhverfisvottun EarthCheck.“  

(Ferðaþjónusta bænda, 2012). 

Vatnsholt er innan vébanda ferðaþjónustu bænda og er því fylgjandi þessari stefnumörkun.  

Stíga þarf þó skrefið til fullnustu og ekki eingöngu vinna markvisst að því að fá vottun sem 

fyrirtæki, heldur fá sveitafélagið í lið með sér og sem og öll fyrirtæki innan svæðisins.   

http://www.sveit.is/heim/sjalfbaernistefna/earthcheck
http://www.sveit.is/heim/sjalfbaernistefna/earthcheck
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4.5 Alþjóðlegar Vottanir 

Í Ástralíu eru starfrækt samtök sem heita EC3 Global áður Green Globe. Þau sjá um vottun 

samfélaga og ferðaþjónustuaðila um allan heim og veita þeim umhverfismerki ef þau standast 

kröfur.  Þessi samtök eru í raun stærsta rannsóknarmiðstöð ferðamála í heiminum.  Markmið 

þeirra er að stuðla að sjálfbærni í ferðaþjónustu.  EC3 Global vinna eftir vottunarkerfi sem 

nefnt hefur verið EarthCheck.  Þetta kerfi er byggt á þeirri hugmyndafræði sem notast er við í 

Dagskrá 21 um ábyrga stjórnun og sjálfbæra þróun.  Earthcheck umhverfismerkið er notað á 

ferðaþjónustufyrirtæki og ferðamannastaði sem vilja stuðla að sjálfbærri þróun.  Merkið er 

stærsti vottunaraðili ferðaþjónustunnar og hafa vottað meira en 1000 aðila í yfir 60 löndum 

(Framkvæmdarráð Snæfellsnes, 2011).   

Þegar um vottun sveitarfélags er að ræða tekur vottunin til starfsemi sveitarfélagsins sjálfs, 

það er starfsemi stofnana og verkefna sem eru á þess vegum og ábyrgð. Vottunarferlið tekur 

ekki til fyrirtækja eða stofnana á vegum einkaaðila eða ríkis, sem staðsett eru í viðkomandi 

sveitarfélagi, að öðru leyti en að fjöldi umhverfisvottaðra fyrirtækja í sveitarfélaginu getur 

talist til tekna í vottunarferlinu og sumar sjálfbærnivísarnir byggja á mælingum á notkun allra 

íbúa á auðlindum, svo sem vatni og orku, og losun allra íbúa á úrgangi. 

4.6 Umræður 

Í þeim köflum sem á undan fóru er óhætt að segja að nóg sé ritað um sjálfbærni í stefnumótun 

sveitafélaga og fyrirtækja.  En eru það bara orðin tóm?  Á Snæfellsnesi var það einkaframtak 

aðila í ferðaþjónustu sem kom boltanum af stað.  Vatnsholt gæti með slíku framtaki verið með 

forskot á aðra samkeppnisaðila, ekki eingöngu í nágrenni sínu, heldur á Suðurlandi öllu.  

Sveitafélögin í Flóa hafa hingað til ekki haft mannafla eða fjármagn til að fylgja sjálfbærni 

eftir með reglubundnum hætti (Bjarni Hlynur Ásbjörnsson, ráðgjafi hjá Atvinnuþróunarfélagi 

Suðurlands, munnleg heimild, 12. apríl 2012).   

 

Höfundur telur að mjög brýnt sé fyrir sveitafélög sem ætla að byggja sína framtíðaratvinnu-

hætti á ferðamennsku, verði að grípa í taumana hvað sjálfbærni varðar.  Framangreindar 

vottanir virðast vera lykilinn að framtíðar ferðamennsku.  Ferðamennska er sú atvinnugrein 

sem vex hvað hraðast í heiminum, og með sjálfbæra ferðamennsku að leiðarljósi skapa sveita-

félögin, sem og fyrirtækin, sér sérstöðu og forskot í samkeppninni um ferðamanninn. 
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5.  Landslagsgreining 

Þegar taka á ákvarðanir um landnýtingu, landnotkun eða skipulag er nauðsynlegt að draga 

fram þá kosti og galla sem svæðið hefur upp á að bjóða, þar sem saga, minjar og aðrir 

samfélagslegir þættir eru ekki síður mikilvægir en landslag og staðhættir.  Höfundur mun 

notast við eina slíka greiningaraðferð sem kallast Landscape Character Assessment, þar sem 

þessir þættir verða dregnir fram, greiningar settar saman og komist verður að ákveðinni niður-

stöðu sem hentar hverju verkefni fyrir sig (Stahlschmidt, 2001).  Vatnsholt er ekki svo frá-

brugðið nærsveitum sínum þegar kemur að landslagi og dýralífi.  Aðallega er um fuglalíf að 

ræða og svo silungur í Villingaholtsvatni.  

5.1  Náttúrufarslegar forsendur 

5.1.1  Jarðfræði 

Vatnsholt, eins og nær allt svæðið sem Flói þekur, liggur á  Þjórsárhrauninu mikla sem rann 

fyrir 8700 árum.  Á heimasíðu ÍSOR íslenskrar orkurannsókna(isor, á.á), segir að talið sé að 

hraunið sé það stærsta sem upp hafi komið í einu gosi á jörðinni á nútíma.  Hraunið á upptök 

sín á Veiðivatnasvæðinu en ekki er vitað nákvæmlega  hvar.  Eldstöðvarnar eru horfnar undir 

yngri gosmyndanir og á um 70 km kafla niður Tungná og Þjórsá er hraunið svotil allstaðar 

hulið yngri hraunum.  Þjórsá og Ölfusá ramma svo inn hraunbrúnirnar að austan og vestan.  

Að sunnan myndar hraunið ströndina alla leið frá Þjórsárósi og vestur fyrir Ölfusárós eða alls 

um 25 km.  Svo virðist sem sjórinn hafi staðið 15 m lægra en hraunið þegar það rann.  Í dag 

hefur yfirborð sjávar hækkað og sjórinn flætt inn yfir hraunjaðarinn sem nú er neðansjávar 

mörg hundruð metra úti fyrir ströndinni.  Þessi jaðar sést vel á gervitunglamyndum.  Þykkt 

hraunsins er 40 m þar sem það er þykkast og þekur um 974  m2.  Þjórsárhraunið er gert úr 

dílabasalti sem þekkist með hvítum dílum sem sitja í dökkum grunnmassa (isor, á.á.).  
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Mynd 8:  Jarðvegskort úr GIS.  Græni liturinn sýnir vota jörð en gulur þurrari.  Vegakerfið þræðir gulu svæðin. 

Sökum þess hve langt er liðið frá því að hraunið rann, er komið þykkt jarðlag yfir nær allt 

hraunið.  Jarðlög þessi eru að mestu leiti tvær tegundir, Brúnjörð og Svartjörð.  Svartjörð er 

mjög blautur jarðvegur sem skýrist af því mikla votlendi sem er í Flóa.  Brúnjörð aftur á móti 

er þurr(Ólafur Arnalds, 2004) og má sjá á korti 4 hvernig samgöngur og búseta stjórnast af 

legu Brúnjarðarinnar og myndar fallega mosaik.  Einnig má sjá á sama korti hvernig nágrenni 

Vatnsholts ríkt af báðum jarðvegsflokkum. Af því má draga líkur að byggðarkjarni Vatnsholts 

stendur hærra í landi en votlendið.    

5.1.2  Gróðurfar 

Samkvæmt svæðisskipulagi í Flóa 2011 er yfir 90% lands gróið í Flóa.  Ræktað land er um 

13%, annað þurrlendi um 45% og votlendi um 35%.  Í greinagerð sem Kristbjörn Egilsson, 

líffræðingur, skoðaði vegna svæðisskipulagsins, bendir hann á, að nær öllu votlendi á 

Suðurlandi hefur verið spillt að meira eða minna leyti með framræslu.  Hann segir einnig, að 

grípa þurfi í taumana ef ekki eigi illa að fara, en í Flóanum var eitthvert fallegasta og 

gróskumesta votlendi á landinu (Fjarhitun hf, 1992).  Við gerð gróðurkorts var notuð Nytja-

landsflokkun frá LBHÍ(2009).  Af kortinu má þó dæma að talsvert landssvæði í Flóa er enn 

þakið votlendi, eða um þriðjungur. Slíkt getur vissulega haft áhrif á ferðamennsku þar sem 

votlendi getur verið mjög erfitt yfirferðar, hvort sem um farartæki eða annan ferðamáta er að 

Vatnsholt 
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ræða.  Mesta samfellda  votlendið er þó vestast á svæðinu 

næst Ölfusá.  Hluti þess svæðis hefur verið friðaður og 

nefnist Friðland í Flóa.  Endrheimt votlendis hefur verið 

töluvert í umræðunni og hefur Fuglaverndunarfélag 

Íslands verið eitt af þeim félögum sem hafa sett þetta 

brýna umhverfismál á oddinn(Fuglaverndarfélag Íslands, 

á.á).  Höfundur telur að með endurheimt votlendis í 

nærumhverfi vatnsholts, gæti svæðið orðið hluti af 

uppbyggingu friðlands fugla í Flóa.  Í þeirri uppbyggingu 

má nefna að nú þegar hefur verið byggt 

fuglaskoðunarhús við Ölfusárósa með aðgengi fyrir alla, sem er til mikilllar fyrirmyndar.  

 

Mynd 10:  Gróðurkort úr GIS sem sýnir nytjalandsflokkun.  Ljósir fletir sýna votlendi. 

5.1.3  Veðurfar 
Næsta veðurathugunarstöð við Vatnsholt er á Eyrarbakka og eru mælingar þaðan nothæfar 

fyrir allt skipulagssvæði Flóans,  á norðurhluta svæðisins má þó gera ráð fyrir einhverjum 

mun á vindhraða sökum nálægðar við fjöll.  Frekar er vætusamt, sérstaklega við ströndina. 

Meðalárshitinn var 4,5°c á árunum 1980-2011 en á árunum 1951-1980 var meðalhitinn 4,2.  

Mynd 9:  Fyrirmyndar aðgengi í friðlandi í 

Flóa. 
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Meðalhámarkshiti 1980-2011 var 

7,5°c  á meðan meðallágmark var 

1,6°c.  Hæst fór hitinn í 27,5°c þann 

30. júlí 2008 en lægstur var hann -

19,1°c 10. febrúar 1981 (Vedurstofa 

Islands, 1980 & 2012). 

Meðalúrkoma á Eyrarbakka 1980-

2011 var 1443,7 mm en 1373 mm 

1951-1980.  Til samanburðar skal 

þess getið að ársúrkoma á Norð- og 

Norðausturlandi er 400-500 mm.  

Heildarúrkoma á Eyrarbakka í júní 

2011 var 32,8mm á meðan í janúar 

2012 var hún 237,7 mm.  September 

til janúar eru vætusömustu mánuðirnir en júní sá þurrasti (Vedurstofa Islands, 1980 & 2012). 

Á mynd 4 er vindrós sem sýnir tíðni vindátta á Eyrarbakka frá 1. janúar 2001 til 31. desember 

2011.  Ríkjandi vindáttir eru suðvestlægar á sumrin en skiptir svo yfir í norðaustan áttir yfir 

veturtímann (Vedurstofa Islands, 2012) 

 

5.1.4  Dýralíf 

Dýralíf Vatnsholts og Flóans í heild sinni 

einkennist af fjölbreyttri fánu fugla.  Þar verpa 

hinar ýmsu tegundir og má þar nefna af 

andfuglum álft og grágæs, stokkönd, æðarfugl og 

toppönd svo fátt eitt sé nefnt.  Af Vaðfuglum má 

nefna heiðlóu og sandlóu, hrossagauk, spóa, 

óðinshana ásamt hinum sjaldgæfa þórshana.  Af 

Máffuglum:  Kjói, skúmur, hettumáfur og kría.  

Fjölbreytt úrval er svo einnig af spörfuglum.  

Fjaran og votlendið hefur svo mikla þýðingu fyrir farfugla, bæði vor og haust.  Samkvæmt 

Aðaskipulagi Flóahrepps liggja ekki miklar upplýsingar um spendýr á svæðinu, en rottur og 

Mynd 11:  Vindrós sem sýnir tíðni vindátta á Eyrarbakka. 

Mynd 12:  Þórshani á Villingaholtsvatni. 
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mýs finnast þó.  Minkur er þá landlægur og nokkur tófugreni finnast þá einnig.  Helsta 

stangveiðiáin er Hróarholtslækur þar sem veiðast bæði bleikja og sjóbirtingur.  Í Þjórsá er 

mikil netveiði en þar er lax og sjóbirtingur í aðalhlutverkum (Gísli Gíslason & fl., 2008).  

Einnig eru selir algengir við sjávarsíðuna og sjást þeir stundum langt upp eftir ánum. 

5.1.5  Saga 

Hér verður fjallað um sögu svæðisins í heild sinni þar sem hún er mikilvæg fyrir Vatnsholt 

sem ferðaþjónustubýli.  Staðsetning Vatnsholts gerir það að verkum að stutt er í helstu sögu-

svæði í Flóa.  Góðar samgöngur eru til flestra þeirra staða sem vert er að skoða. 

Heimildir eru til um svæðið sem rekja má allt til Landnámu.  Hásteinn nokkur Atlason er 

talinn fyrstur hafa komið að þessu landi.  Í Hauksbók er talið að Hásteinn hafi búið á 

Stokkseyri, sem síðan varð höfuðból um aldir.  Hreppurinn var síðar kenndur við staðinn og 

kirkja reis fljótt eftir kristnitöku.  Fleiri landnám urðu í Flóa og má þar nefna Þórir son Ása 

hersis Ingjaldsonar, jörðin hlaut nafnið Selfoss.  Eins og venja var þegar leið á landnámstíð, 

skiptist landnámið upp í fleiri jarðir (Valdís Bjarnadóttir, 2005). 

 

Suðurströndin varð mikilvæg fyrir siglingar strax á landnámsöld.  Einarshöfn varð síðar aðal-

siglingahöfnin og mesti verslunarstaður á Suðurströndinni.  Vesturhluti Flóans varð gjöfult 

landbúnaðarland enda nær allt grasi vaxið.  Á fimmtándu öld 

var mannfjöldinn orðinn það mikill í Flóa að landeigendum 

þótti borga sig að hleypa ungu fólki og fátækum á hjábýli 

elstu lögbýlanna.  Hjáleigumenn gengu í sömu verk og 

landeigendur og gátu gert sér vonir um betri og stærri 

hjábýli.  Lögbýlin voru þó einnig leigð út og á endanum 

voru jarðirnar komnar í eigu fárra ríkismannaætta eða lentu í 

eigu kirkjunnar.  Sökum votlendis gekk þó misvel að nýta Flóann undir landbúnað.  Í 

fjárkláðanum fyrri 1758-1772 fækkaði fé svo mikið að bændur urðu að leita nýrra leiða.  

Sjósókn jókst þá til muna frá öllum verstöðvum sunnanlands en hvergi þó eins og frá 

Stokkseyri og Eyrarbakka. 

 

Þéttbýlin á ströndinni tóku miklum atvinnulífsbreytingum á 19. öldinni.  Iðnaðarmenn fóru þá 

að setjast þar að, þó aðallega á Eyrarbakka, og með auknu frjálsræði í verslun varð þar einnig 

nokkuð fjölmenn verslunarstétt.  Fyrsta Kaupfélag Árnesinga var stofnað 1888 og starfaði 

Mynd 13:  Húsið á Eyrarbakka.  Elsta 

íbúðarhús úr timbri á Suðurlandi. 
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fyrst sem pöntunarfélag sem flutti út lifandi sauðfé.  Árið 1892 var Stokkseyri einnig orðið að 

verslunarstað þegar verslunarskip hófu að leggja þar að.  Eyrarbakki var samt 

aðalverslunarstaðurinn þar sem helstu vörur voru ull, saltað kjöt í tunnum og saltfiskur. 

 

Með tilkomu Reykjavíkurhafnar 1915 fór að halla verulega á verslun í þorpunum tveimur.  

Ekki bætti úr skák þegar sjóvátryggjendur vildu helst ekki tryggja skip sem leggja áttu að við 

Stokkseyri og Eyrarbakka.  Svo slæm voru hafnarskilyrðin þar.  Þá þegar hafði Sláturfélag 

Suðurlands verið stofnað og fóru bændur frekar orðið suður með verslun sína þar sem 

slátrunin og útflutningurinn fór orðið þar fram.  Í Reykjavík risu upp fjórar til fimm stórar 

bændaverslanir og á árunm 1920 til 1930 var svo gott sem öll bændaverslunin komin suður.  

Smákaupmenn voru þó enn margir sem þjónuðu fyrst og fremst heimamönnum og nær-

sveitum.  Með tilkomu Ölfusárbrúnnar voru svo flest öll sund lokuð fyrir þorpin við ströndina.  

Reyndar var ekki um mikla verslun að ræða á Selfossi fyrr en 1918.  Hnignun strandþorpanna 

var orðin töluverð 1930, þó að framkvæmdir við Flóaáveituna hefðu tafið hnignunina.  Mikill 

fjöldi verkamanna fékk þá vinnu, en hún var í vinnslu á árunum 1922-1927.  Mörgum fannst 

verkefnið óþarfi þar sem tilbúinn áburður var þá fluttur til landsins og komin var af stað veru-

leg túnrækt og framræsla.  Margir kostir fylgdu þó framkvæmdinni.  Mjólkurbú Flóamanna 

var stofnað 1929 og mikil vegaframkvæmd um allt Flóaáveitusvæðið.  Um 1940 var 

Iðnaðurinn að mestu einnig fluttur til Selfoss frá ströndinni.  Eftir seinna stríð náðu litlu 

þorpin að rétta úr kútnum með byggingu frystihúsa sem rekin voru fram yfir 1980.  Engu að 

síður náðu þorpin ekki að þoka upp íbúafjöldanum og hefur hann haldist svo til óbreyttur frá 

1950.  Eftir byggingu varanlegrar hafnar í Þorlákshöfn 1980 og brúar við Ölfusárós 1988 

lagðist af útgerð frá Stokkseyri og Eyrarbakka.  Nú reka einstaklingar frystihúsin á 

Eyrarbakka þar sem gagnsöm starfsemi fer fram með aðkomnu hráefni.  Kúabúin hafa færst á 

fáar hendur og sauðfjárrækt lagst að mestu niður.  Þó er sauðfjárræktin viðurkennd 

tómstunda- og búsdrýgindavinna á svæðinu (Valdís Bjarnadóttir, 2005). 

 

Framangreindar sögulegar forsendur eru mjög mikilvægar þegar kemur að framtíðar upp-

byggingu svæðisins.  Þorpin tvö við ströndina, dreifbýlið og þéttbýlið á Selfossi bjóða hvert 

um sig ólíkar aðstæður, bæði hvað varðar atvinnuhætti og búsetuform.  Meginmarkmið þessa 

verkefnis er að draga fram sérkenni svæðisins og byggja tillögugerð á henni, með sjálfbærni 

að leiðarljósi, heildinni til hagsbóta.  Svæðið á ríkan þátt í atvinnusögu þjóðarinnar, 

siglingum, verslun, búskaparháttum, áveitumálum og byggingarsögu.  Þessa þætti má nýta til 

atvinnuuppbyggingar, sérstaklega í tengslum við ferðamannaþjónustu.  
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5.2  Menningarminjar 
 

Engin friðlýst svæði samkvæmt náttúruverndarlögum eru í Flóahreppi, né heldur svæði á 

náttúruminjaskrá.  Þegar kemur að friðlýstum fornminjum er ein slík í nágrenni Vatnsholts.  Í 

fyrndinni er talað um að margir hafi búið í hellum á þessu svæði.  Slíkur hellir er við bæinn 

Villingaholt.  Á staðnum sem Villingaholtsbærinn stendur núna var áður bær sem hét 

Villingaholtshellir.  Sögur segja að undir bæjarstæðinu sé hellir en ekki hefur tekist að fá 

nánari upplýsingar um staðsetningu hans (Gísli Gíslason & fl., 2008).  Nokkuð er þó um 

gamlar þjóðleiðir og liggur ein í grennd við vatnsholt, nánar tiltekið austan við Villingarholts-

vatns, í landi Þjórsárvers.  Leiðin liggur þaðan að Ferjunesi  sem var áður fjölfarinn 

ferjustaður yfir Þjórsá.  Önnur þjóðleið liggur frá Eyrarbakka, og má af því leiða að höfðingjar 

og fyrirmenn hafi komið sjóleiðina að Eyrarbakka og haldið þaðan til Þingvalla. 

5.3  Andi staðar  

Andi staðar (latína: Genius loci) vísar til þeirra gæða og sérkenna sem einn staður hefur fram 

yfir annan. Hugtakið er óáþreifanlegt en þó mjög mikilvægt þegar breyta á ásýnd landslags. 

Oft  og tíðum eru það margir mismundandi þættir og stök sem skapa anda staðarins. Því má 

segja  að hann sé óvarinn fyrir breytingum. Þar af leiðandi gætu breytingar á einum þætti eða 

staki staðarins orðið mjög afdrifarík. Landsvæði sem eru nær einkennalaus má gefa aukið 

gildi með hönnun og skapa þannig anda staðar (Bell, 2004). 

Í Vatnsholti er mikið víðfermi og getur það skapað ákveðið frelsi.  Útsýni er til allra átta og 

friðsældin er mikil.  Þá getur maður gleymt sér í fjölbreytileika norðurljósanna yfir vetur-

tímann.  Ekki er mikil rýmismyndun í næsta nágrenni Vatnsholts og hyggst höfundur reyna að 

ráða bót á því í hönnunarferlinu.  Með því að nota rýmismyndandi eindir er hægt að búa til 

ákveðið öryggi. 
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6.  Niðurstöður og hugmyndir að hönnun 

6.1 Niðurstöður landslagsgreiningar 
 

 

Mynd 14:  Kort sem sýnir landnotkun í landi Vatnsholts.  Grunnur fenginn hjá loftmyndir ehf. 

Landnotkun í Vatnsholti tengist öll landbúnaði.  Mikið hefur verið framræst, og ræktað land í 

miklum meirihluta.  Landið hefur ekki farið varhuga af ofbeit og er stórt landsvæði kargaþýft 

og mikið landrof.  Byggð er töluvert þétt á þessu svæði og þess vegna ekki mikið land sem 

fellur í hlut hvers landeiganda.  Vænlegast væri ef hægt væri að fara í endurheimt votlendis, 

sem myndi svo nýtast ferðaþjónustunni með auknu fuglalífi.  Á eftirfarandi ljósmyndum ljós-

myndum má glöggt greina ástan lands í Vatnsholti. 

Margt er það sem hægt er að nýta sér úr greiningu svæðisins þegar kemur að sjálfbærri 

ferðamennsku í Vatnsholti.  Jarðfræðilega er landið frekar flatt og berangurslegt.  Þetta býður 

upp á hjóla- og gönguleiðir sem henta öllum.  Einnig býður flatlendið upp á fjallasýn og 

útsýni sem óhætt er að mæla með.  Votlendið hefur þó það í för með sér að hjóla- og göngu-

leiðir þurfa að vera þannig gerðar að hægt sé að ganga um svæðið þurrum fótum.  Gróðurfar 

er fjölbreytt og 90% lands gróið í Flóa þó svo að ekki beri mikið á hávöxnum trjágróðri.  

Slíku er hægt að bæta úr með ræktunarátaki allra íbúa svæðisins.  Jarðvegur er almennt 
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blautur og næringarríkur sem auka ætti líkur á árangri við gróðursetningu.  Veðurfarið helst 

svo í hendur með gróðurfarinu.  Með auknum gróðri myndast skjól.  Dýralíf er ekki mjög fjöl-

breytt, en fuglalíf er þó mjög fjölbreytt og mætti auðveldlega nýta sér slíkt þegar kemur að til-

lögum með sjálfbærar lausnir að leiðarljósi í Vatnsholti.  Sagan er kannski ekki aðal aðdráttar-

aflið í Vatnsholti.  Stutt er þó bæði að Eyrarbakka og Stokkseyri þar sem sagan er mikilvægur 

þáttur og gæti hæglega nýst Vatnsholtbændum í markaðssetningu ferðaþjónustu sinnar.   

 

6.2 Hönnunartillögur 

Þegar kemur að hugmyndum að hönnun í Vatnsholti með sjálfbæra ferðamennsku að leiðar-

ljósi, fer höfundur frjálslega með staðreyndir, og nýtir sér forsendur sem eru jafnvel ekki til 

staðar. 

 

Mynd 15:  Tillaga að hönnun.  Grunnur frá Loftmyndir ehf. 
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 Vindmyllur:  Engin hitaveita er í Flóa og er því allt vatn 

hitað með rafmagni.  Samkvæmt greiningu stendur 

svæðið á miklu bersvæði og þó nokkuð vindasamt.  Með 

aukinni uppbyggingu í Vatnsholti kemur til með að þurfa 

töluvert mikið af raforku, og samkvæmt sjálfbærri hugsun 

er töluvert vistvænna að geta búið hana til sjálfur.  

Svokallaðir vindmyllugarðar hafa verið reyndir í 

nágrannalöndum okkar við góðan orðstýr.  Á vefsíðunni smugan.is er talað um slíkan garð í 

Noregi þar sem 26 vindmyllur framleiddu rafmagn fyrir um 1.100 heimili.  Þar er 

ársframleiðslugetan talin geta verið 7,25 GWh á hverja vindmyllu (smugan, á.á). 

Repjuakur: Um nokkurt skeið hefur repja verið ræktuð á Íslandi með góðum árangri.  En 

repjuna má nýta með margvíslegum hætti.  Allt er nýtt af repjunni og með pressun má meðal 

annars búa til fóðurbæti, matarolíu og lífdísel sem nota má beint á diselbifreiðar og tæki.  

Repjuolía er sambærileg að gæðum við jarðolíudísilinn en þó helmingi umhverfisvænni (Jón 

Bernóduson, 2010). Með auknum bústofni kemur aukinn tækjakostur.  Höfundur telur að 

draga megi úr eldsneytisnotkun með því að nota repjuna á vinnuvélar, alla vega að hluta til.  

Vistvænt og fallegt ásýndar meðan í blóma.   

Molta:  Nauðsynlegt er að sorpmál séu í góðum farvegi.  Flokka ber allt sorp og nýta skal líf-

rænan úrgang í moltu, en molta er niðurbrot á lífrænum úrgangi þar sem við loftháðar 

aðstæður hitakærar örverur melta úrganginn og úr verður moldarkenndur massi. Moltuna má 

síðan nýta sem jarðvegsbæti, til landfyllingar eða jafnvel áburð.  

Matjurtagarður:  Halda skal aðföngum í lágmarki.  Enda er talað um að markmið  sjálfbærrar 

ferðamennsku endurspegli mikilvægi þess að nýta auðlindir heimabyggðar, hvort sem um 

ræðir hráefni eða vinnuafl. 

Skjólbelti:  Hefur jafnframt fagurfræðilegt gildi sem og hagvæmt.  Draga mætti úr 

upphitunarkostnaði og er þá skjólið bæði vistvænn og hagkvæmur kostur.  Einnig getur 

skjólbelti haft leikvænann ávinning sé rétt að staðið. 

Útsýnisturn:  Eitt af helstu markmiðum sjálfbærrar ferðamennsku er að ganga hvorki á auð-

lindir né náttúru lands.  Helsta aðdráttarafl Vatnsholts er hið stórbrotna útsýni og ber að gera 

því vel undir höfði.  Augljóst þykir að með því að bjóða upp á útsýni er á hvorugt gengið. 

Mynd 16:  Vindmylla til framleiðslu á 

rafmagni. 
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Göngu- og hjólaleiðir:  Í sjálfbærni felst að draga úr notkun jarðeldsneytis og losun gróður-

húsalofttegunda.  Með því að bjóða upp á góðar göngu- og hjólaleiðir mætti draga úr notkun 

bifreiða og annara vélknúna ökutækja.  Aðgengi allra verður haft að leiðarljósi. 

Gripahús:  Sett verður upp gripahús með góðu aðgengi fyrir gesti og gangandi.  Koma þarf 

upp sýningarfjósi með vinnsluaðstöðu svo hægt sé að nýta mjólkurvörunar beint eða þá selja 

beint frá býli.  Hrossin þurfa þá töluvert rými, hvort sem um leiguhross eða sýningarhross er 

að ræða. 

Réttin:  Grjóthlaðin rétt verður á svæðinu sem þjónar því hlutverki að vera sýningarbásar fyrir 

húsdýrin í Vatnsholti.  Miðja réttarinnar gæti nýst sem svæði þar sem hægt væri að teyma 

undir börnum, leika við geiturnar, sýna rúningar og járningar svo eitthvað sé nefnt.  Einnig 

mætti nýta miðju réttarinnar til að teyma undir börnum. 

Leiksvæði:  Hægt er um vik að gera náttúrlegt, leikvænt svæði með rekavið.  Einnig má nota 

malarefni úr fjöru með skeljum og kuðungum og skapa þannig fjörustemningu með hafið út 

við sjóndeildarhringinn.  Leiksvæðið er staðsett austan við réttina. 

Diskagolf:  Diskagolf hefur verið að ryðja sér til rúms í 

Bandaríkjunum og víða í Evrópu.  Diskagolf hentar vel fyrir alla 

fjölskylduna og geta vanir jafnt og óvanir keppst við að koma 

flugdisk í þar til gerðar körfur.  Sex körfu golfvöllur nýtist vel þar 

sem áður var beitihólf austan við bæinn. 

Geymslusvæði:  Svæðið er nú staðsett norðan við veitingasalinn þar 

sem til stendur að koma fyrir útsýnisturni og pottaaðstöðu.  Eins og 

gefur að skilja er nauðsynlegt að færa geymslusvæðið og skipta því út fyrir fallegt torg þar 

sem njóta má útsýnis fagurra fjalla á björtum sumardögum eða dulmagnaðra norðurljósa úr 

heitum pottum á björtum vetrarnóttum. 

 

Mynd 17:  Diskagolf fyrir 

alla fjölskylduna. 
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Fuglaskoðun:  Með tilkomu 

göngustígakerfis umhverfis 

Villingaholtsvatns mun aðstaða til 

fuglaskoðunar skána til muna.  

Einnig mun fuglaskoðunarkofi  í 

landi Vatnsholts gera slíkt hið 

sama.  Fuglaskoðun er kannski sú 

grein ferðamennsku sem er hvað 

minnst gert hátt undir höfði.  Mikill 

fjöldi fuglaáhugamanna ferðast um 

heiminn til að fylgjast með atferli 

fugla og er Ísland þar engin undantekning. 

Aukið gistirými:  Með mikilli aukningu ferðamanna til Íslands verður og er þörf á fleiri 

gistirýmum á landinu.  Svo er einnig í Vatnsholti og leyfir höfundur sér að bæta við hóteli og 

smáhýsum við hlað Vatnsholts.  Við hönnun á byggingum verður hannað með með sjálfbærni 

að leiðarljósi og verður Sesseljuhús í Sólheimum haft til viðmiðunar.  Þar er átt við að byggt  

sé í sátt við náttúruna.  Má þar nefna að val á byggingarefni er til fyrirmyndar frá umhverfis-

sjónarmiði.  Byggingarnar yrðu klæddar með rekavið og engin PVC efni yrðu notuð.  Sólar-

rafhlaða  og vindmyllur myndu sjá byggingum fyrir orkuþörf þeirra.  Þá myndi gróður vera 

notaður í orkusparandi tilgangi.  Lauftré að sunnanverðu svo sólin hjálpi til við húshitun eftir 

að lauf falla og sígrænar plöntur að norðan til verndunar á orkuhjúp byggingana.  

Fráveitukerfi yrði í samræmi við hugmyndafræði Sesseljuhúss þar sem skólpskilja aðskilur 

fast skólp frá fljótandi þar sem föstu skólpi er breytt í gróðurmold með náttúrulegu niðurbroti 

(Sólheimar, á.á). 

 

 

 

 

  

Mynd 18:  Fuglaskoðun af göngustígum.  Aðgengi fyrir alla. 
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7.  Lokaorð 

Höfundur dregur þær ályktanir úr niðurstöðum verkefnisins að sjálfbær ferðamennska er ekki 

eingöngu tómt orðaglamur hjá embættismönnum, heldur raunverulegt tæki sem aðilar í ferða-

þjónustu ættu að geta nýtt sér.  Ekki eru Vatnsholtsbændur þar undanskildir.  Með því að feta í 

fótspor þeirra á Snæfellsnesi, næst ekki eingöngu árangur um verndun náttúrunnar.  Íbúar, 

atvinnurekendur og sveitastjórnir á Snæfellsnesi, hafa með hagræðingu í sorphirðumálum, 

sparað verulegar upphæðir á tillölulega skömmum tíma.  Þetta dæmi sýnir fram á að ekki er 

um að villast, hugmyndafræði sjálfbærrar ferðamennsku er akkur fyrir þá aðila sem standa að 

ferðaþjónustu, sem og alla íbúa og sveitastjórnir þessa lands.  Höfundur telur að með slíku 

verkefni gætu Vatnsholtsbændur orðið í fararbroddi ásamt ferðafrömuðum á Snæfellsnesi um 

innvæðingu sjálfbærrar ferðamennsku á Íslandi, vonandi með stuðningi sveitafélaganna. 
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