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Yfirlýsing höfundar 
Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér 
og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 
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Ágrip 
Með fjölgun ferðamanna á Íslandi og bættum vegsamgöngum að Lakagígum mun aðsókn 

ferðamanna og álag á svæðinu aukast. Svæðið, sem er í Vatnajökulsþjóðgarði, er viðkvæmt 

fyrir álagi, hvort sem er vegna gróðurfars, jarðvegs, berggrunns eða jarðmyndana. 

Ekki verður hjá því komist að ferðamenn hafi áhrif á umhverfi ferðamannastaða en mikilvægt 

er að lágmarka þau áhrif. Finna þarf ásættanleg mörk milli markmiða verndunar og markmiða 

varðandi aðgengi og upplifun ferðamanna. 

Markmið þessa verkefnis er að finna leiðir til að mæta aukinni aðsókn ferðamanna að 

Lakagígum án þess að óásættanlegar breytingar verði á náttúrunni og að svæðið standist 

áfram væntingar ferðamanna.  

Hægt væri að skipta svæðinu upp í þrjú mismunandi stjórnunarsvæði: ósnert víðerni, svæði 

með takmarkaðri uppbyggingu og þjónustusvæði með tilheyrandi aðstöðu. Til lengri tíma litið 

yrði svæðinu fyrir bestu að lokað yrði fyrir almennri umferð á hringvegi Lakagíga (F207) og 

hafðar skipulagðar áætlunarferðir, jafnvel með leiðsögn.  Með tilliti til mikillar fjölgunar 

ferðamanna á svæðinu er það besta lausnin til að samþætta verndun náttúrunnar og upplifun 

ferðamanna. Sú lausn fellur ennfremur vel að markmiðum Vatnajökulsþjóðgarðs.   

Einnig þarf að byggja upp innviði til að hækka þolmörk og vernda gjall og gróður. Þróa þarf 

vöktunaráætlun til að meta hvar og hvenær þolmörkum er náð og grípa þarf til aðgerða. Efla 

þarf upplýsingagjöf með því að fjölga landvörðum og upplýsingaskiltum, en með 

skipulögðum ferðum um svæðið væri betur hægt að auka náttúrutúlkun og fræðslu til 

ferðamanna þar sem leiðsögumaður myndi fylgja hverjum hóp.  

Lykilorð: Lakagígar, náttúruvernd, þjóðgarðar, Vatnajökulsþjóðgarður, aðgengi, upplifun. 
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Þakkir og tileinkun 
Fyrst og fremst vil ég þakka leiðbeinendum mínum, Snorra Baldurssyni og Sigþrúði Stellu 

Jóhannsdóttur fyrir uppbyggilega og góða leiðsögn við gerð ritgerðarinnar. Kári Kristjánsson 

fær miklar þakkir fyrir að hafa vakið áhuga minn á svæðinu, fyrir allan sinn fróðleik, 

hjálpsemi og góðar stundir á Lakasvæðinu síðustu sumur. Rögnvaldi Ólafssyni vil ég þakka 

aðstoð við heimildaöflun og Birni Þorsteinssyni, Þórunni Eddu Bjarnadóttur og Sigmundi 

Helga Brink fyrir þeirra hjálpsemi. Kær vinkona mín Dagný Jóhanna Friðriksdóttir fær bestur 

þakkir fyrir yfirlestur og aðrir vinir, ættingjar og samnemendur fyrir góðan félagsskap og 

vinnuanda.  
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1. Inngangur 
Ferðamennska í þjóðgörðum reiðir sig á náttúruleg og menningarleg verðmæti. Ekki verður 

hjá því komist að ferðamenn hafi áhrif á umhverfi ferðamannastaða en mikilvægt er að 

lágmarka þau áhrif. Jafnvel lítil umferð um svæði getur haft neikvæð áhrif á náttúruna og öll 

nýting hefur einhver áhrif. Því þarf að finna ásættanlegan meðalveg milli verndarmarkmiða 

og markmiða varðandi aðgengi og upplifun ferðamanna. Einnig þarf að hugsa til þess að 

ferðamennskan er ekki það eina sem hefur áhrif á auðlindirnar, önnur möguleg landnýting 

sem væri hægt að stunda á svæðinu getur haft önnur áhrif (Eagles, McCool & Haynes, 2002).  

Ferðamönnum á Íslandi fjölgar ár frá ári og hefur aukningin verið um 5,3% milli ára síðustu 

tíu ár (Ferðamálastofa, 2011a). Ferðamenn sem komu til landsins árið 2011 voru rúmlega 

565.000 (Ferðamálastofa, 2011b) og er náttúra Íslands það sem dregur flesta ferðamenn til 

landsins (Ferðamálastofa, 2011a). Meðal ferðamanna sem sækja landið er náttúrutengd 

afþreying vinsæl og dregur Lakagígasvæðið að ferðamenn sem vilja sjá stórbrotnar 

jarðfræðiminjar, náttúru og landslag (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2007a). 

Á síðastliðnum árum hafa á bilinu 8–10 þúsund gestir (Kári Kristjánsson, tölvupóstur, 11. 

apríl 2012) komið á Lakasvæðið yfir sumartímann og er það færra en á sumum öðrum 

ferðamannastöðum á hálendinu (Anna Dóra Sæþórsdóttir, Rannveig Ólafsdóttir & 

Rögnvaldur Ólafsson, 2007). Vegurinn upp að Lakasvæðinu (F206) er erfiður malarvegur og 

eru þrjár óbrúaðar ár á leiðinni. Nú er stefnt að endurbótum vegarins svo hann verði fær öllum 

bílum. Fjölgun ferðamanna til landsins og áform um að bæta veginn sem liggur að 

Lakasvæðinu munu líklega auka aðsókn ferðamanna að Lakagígum og auka álag á svæðinu. 

Lakagígar liggja í 500 m hæð yfir sjávarmáli og er landið viðkvæmt fyrir álagi, hvort sem er 

vegna gróðurfars, jarðvegs, berggrunns eða jarðmyndana (Rannveig Ólafsdóttir, 2007) og því 

þarf að bregðast við þessari fjölgun ferðamanna. Landslagið er frekar ungt á þessu svæði, 

jarðmyndanir sem urðu til fyrir um 200 árum í Skaftáreldum sem stóðu yfir 1783 - 1784. 

Gígarnir á Lakasvæðinu eru fjölbreyttir og mjög misjafnir. Þrjár mismunandi tegundir gíga 

má þar finna: gjall-, klepra- og hverfjallsgíga (Þorvaldur Þórðarson, 1990). Þar má einnig 

finna viðkvæman mosa- og fléttugróður og tvær vistgerðir eru á svæðinu sem mótaðar eru af 

eldvirkni og hafa hátt verndargildi: sandvikravist og breiskjuhraunavist (Sigurður H. 

Magnússon o.fl., 2009). Skaftáreldar voru meðal mestu eldgosa Íslandssögunnar og hraunið 

sem þaðan rann er eitt það mesta sem runnið hefur á jörðinni síðastliðin 1000 ár. Í kjölfarið 

dundu yfir miklar hamfarir á Íslandi, móðuharðindin, þar sem meira en 20% þjóðarinnar lést 
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og þrír fjórðu alls búpenings (Sigurður Þórarinsson, 1967). Móðuharðindin höfðu einnig áhrif 

á loftslag á norðurhveli jarðar (Þorvaldur Þórðarson, 1990). Lakagígar voru friðlýstir árið 

1971 og eru nú hluti af Vatnajökulsþjóðgarði (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2007b).  

Markmið þessa verkefnis er að finna leiðir til að mæta aukinni aðsókn ferðamanna að 

Lakagígum án þess að óásættanlegar breytingar verði á náttúrunni og að svæðið standist 

áfram væntingar ferðamanna. Sambærilegt verkefni er ekki til en áður höfðu Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, Rannveig Ólafsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson gert rannsókn á þolmörkum 

ferðamennsku á Lakasvæðinu árið 2007 (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2007).  

2. Stjórntæki verndarssvæða 

2.1 Þjóðgarðar á Íslandi 
Alþjóða náttúruverndarsamtökin, IUCN, skilgreina þjóðgarða sem stór náttúruleg svæði eða 

lítið snortin svæði sem stjórnað er með því markmiði að vernda vistfræðilega ferla með öllum 

þeim tegundum og vistkerfum sem einkenna svæðið. Þar eiga einnig að fara saman tækifæri á 

sviði umhverfismála, menningar- og andlegra málefna, vísinda, fræðslu, tómstunda og 

ferðamennsku (Dudley, 2008).  

Þjóðgarðar á Íslandi styðjast við lög um náttúruvernd frá 1999 nr. 44 og segir í 51. grein um 

stofnun þjóðgarða:  „Umhverfisráðherra getur, að fengnum tillögum eða áliti Náttúruverndar 

ríkisins, Náttúrufræðistofnunar Íslands og Náttúruverndarráðs, lýst landsvæði þjóðgarð, enda 

sé það sérstætt um landslag eða lífríki eða á því hvíli söguleg helgi þannig að ástæða sé til að 

varðveita það með náttúrufari sínu og leyfa almenningi aðgang að því eftir tilteknum reglum” 

(Lög um náttúruvernd nr. 44/1999). 

Vatnajökulsþjóðgarður var stofnaður árið 2008 samkvæmt sérlögum og ganga þau framar 

almennum lögum. Í lögum Vatnajökulsþjóðgarðs segir að markmið með stofnun hans séu 

náttúruvernd, að efla rannsóknir og auðvelda fólki aðgengi að náttúrunni. Einnig eigi 

þjóðgarðurinn að styrkja heimabyggð og atvinnustarfsemi (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011).  

Nauðsynlegt er að hafa skýr markmið um ferðamennsku á friðlýstum svæðum. Allar aðgerðir 

eftir að svæði hefur verið friðlýst, svo sem að byggja aðstöðu, þróa starfsemi og ákveða hve 

mikil þjónusta eigi vera á svæðinu, ráðast af fyrrgreindum markmiðum (Eagles o.fl., 2002).  
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2.2 Mörk ásættanlegra breytinga 
Á áttunda áratugnum var lögð áhersla á að ákvarða þolmörk ferðamannastaða og reynt að 

leysa úr vandamálum sem fylgja ferðamennsku með því að takmarka aðgengi gesta að 

svæðum. Takmarkanir og bönn eru neikvæð og geta því unnið á móti þeim markmiðum að 

hvetja fólk til að upplifa og njóta (Eagles o.fl., 2002). Einnig geta hagsmunaaðilar metið 

mismunandi hvenær þolmörkum sé náð á svæði (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2007b). Þegar það 

varð ljóst voru þróaðir aðrir rammar fyrir stjórnun verndarsvæða (Eagles o.fl., 2002).  

Mörk ásættanlegra breytinga (hér eftir LAC, sem stendur fyrir „limits of acceptable change”) 

er ein af þeim aðferðum sem hægt er að nota við stefnumótun og skipulagsvinnu á 

verndarsvæðum. Með LAC eru sett ásættanleg viðmið sem taka mið af framtíðarsýn og 

markmiðum stjórnunar. Viðmiðin miða við lágmarks ásættanlegar breytingar á svæðinu. 

Vöktun er nauðsynleg til að mæla ástand og fylgjast með viðmiðum til að sjá hvort 

markmiðum stjórnunar er náð. Gripið er til aðgerða ef farið er yfir viðmiðunarmörk eða hætta 

er á að það gerist. Ef markmiðum er náð er haldið áfram á sömu braut og vöktun haldið 

áfram. LAC ferlið er kerfisbundið, skýrt, réttlætanlegt, skynsamlegt og felur í sér þátttöku 

almennings (Eagles o.fl., 2002). 

LAC einblínir ekki á sambandið milli notkunar svæðisins og áhrifa notkunarinnar, heldur 

ákvarðar hvaða ástand umhverfis og ferðamennsku sé ásættanleg fyrir tiltekið svæði (Eagles 

o.fl., 2002). Með LAC er reynt að ákvarða ástand fyrir svæðið sem allir hagsmunaaðilar geta 

verið sáttir um. Tekið er mið af verðmætum svæðis og verndargildi þeirra. Einnig er tekið 

tillit til sjónarmiða hagsmunaaðila, svo sem ferðamanna, heimamanna, ferðaþjónustuaðila og 

stjórnenda svæða, þegar ákvarðanir um nýtingu svæðis til ferðamennsku eru teknar og hverjar 

séu ásættanlegar breytingar (Eagles o.fl., 2002). Eins og sjá má í 1. töflu eru skoðanir og álit 

hagsmunaaðila til ferðamennsku á verndarsvæðum mjög mismunandi.   
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1. tafla: Viðhorf hagsmunaaðila til ferðamennsku á verndarsvæðum (Eagles o.fl., 2002) 

 
 

LAC kemur aðeins að gagni á svæðum þar sem ágreiningur er um markmið en talið 

nauðsynlegt að ná sáttum. Annað markmiðanna er talið hafa forgang og sé farið yfir 

viðmiðunarmörk þess verður að grípa til aðgerða (Middleton & Thomas, 2003). Þetta gætu til 

dæmis verið markmið sem varða náttúruvernd og aðgengi.   

2.3 Aðferðir við stjórnun verndarsvæða 
Stjórnendur verndarsvæða geta notað mismunandi skipulagsaðferðir til að stjórna umferð 

gesta, hafa áhrif á hegðun þeirra og draga úr neikvæðum áhrifum þeirra á umhverfið.  

Í fyrsta lagi eru beinar aðgerðir. Með beinum aðgerðum er lögum og reglum framfylgt og 

lagaramminn notaður til að stýra hegðun gesta. Í öðru lagi eru leiðbeinandi aðgerðir þar sem 
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hægt er að beina gestum inn á ákveðnar brautir með skipulagi. Þá þarf síður að grípa til laga 

og reglna. Sem dæmi um leiðbeinandi aðgerðir má nefna fræðslustíga og merkingar. Í þriðja 

lagi eru óbeinar aðgerðir þar sem hægt er að nota upplýsingar eða náttúrutúlkun. Með 

óbeinum aðgerðum er skilaboðum komið á framfæri og reynt að hafa áhrif á það sem gestir 

gera á svæðinu án þess að nota boð og bönn. Þeim finnst þeir vera frjálsari og hafa val um að 

taka rétta ákvörðun. Leiðbeinandi og óbeinar aðgerðir hafa síður neikvæð áhrif á upplifun 

gesta á svæðum eins og beinar aðgerðir geta gert (Eagles o.fl., 2002).  

Í 2. töflu sjást mismunandi úrræði og aðferðir sem nota má á viðkvæmum verndarsvæðum. 

Þar eru meðal annars notaðar beinar aðgerðir, svæðaskipting, upplýsingar og aðferðir til að 

styrkja innviði svæðis.  

2. tafla:  Dæmi um mismunandi stjórnunarúrræði og aðferðir á viðkvæmum verndarsvæðum (Eagles o.fl., 2002). 

2.4 Svæðaskipting á vernduðum svæðum  
Svæðaskipting er meðal annars notuð til að dreifa gestum um verndarsvæði og hafa þannig 

áhrif á hvernig umferð dreifist frá viðkvæmum svæðum að svæðum sem eru með sterkari 

vistkerfi og þola betur álag. Verndarsvæðinu er þá skipt upp í minni svæði sem hafa ólík 

markmið verndunar og nýtingar og þar með mismunandi stjórnunaráherslur. Svæðaskipting 

getur hjálpað stjórnendum að finna hvar helstu verðmæti og gildi svæðisins eru, hvar helstu 

tækifærin liggja í útivist og ferðamennsku og þannig gert þeim kleift að lágmarka neikvæð 

áhrif við stjórnun þess. Svæðaskipting er ekki aðeins í rúmi heldur getur hún einnig verið í 

tíma, þar sem notkun svæðisins er ekki sú sama hvenær sem er dags, viku eða árstíðar, til 

dæmis vegna sérstakra viðburða eða vegna árstíðarbreytinga (Middleton & Thomas, 2003; 

Eagles o.fl., 2002).  

Áætlun  Stjórnunarúrræði og aðferðir  
1. Draga úr notkun 
viðkvæmra svæða  

1. Upplýsa gesti um viðkvæm svæði og hvetja þá til að nota svæði sem 
eru ekki eins viðkvæm 
2. Draga úr eða banna umferð 
3. Takmarka fjölda gesta 
4.  Gera aðgengi erfiðara eða auðveldara á svæðum 

2. Aðlaga notkun að 
viðkvæmni svæða 

1. Draga úr eða banna óæskilega notkun eða notkun sem hefur neikvæð 
áhrif 
2. Staðsetja aðstöðu á harðgerum svæðum 
3. Þétta umferð gesta með hönnun aðstöðu eða upplýsingum 
4. Draga úr eða banna ferðir utan stíga 

3. Hafa áhrif á væntingar 
gesta 

1. Upplýsa gesti um rétta eða æskilega notkun á svæðinu 
2. Upplýsa um mögulegt  ástand svæðisins 

4. Auka viðnám auðlindar 1. Vernda svæði fyrir utanaðkomandi áhrifum 
2. Styrkja svæðið  

5. Viðhalda eða endurheimta 
auðlind 

1. Fjarlægja vandamál 
2. Viðhalda eða endurreisa viðkvæm svæði 
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Við svæðaskiptingu þarf í fyrsta lagi að finna út hver mikilvægustu gildi svæðisins eru og 

hvaða möguleikar afþreyingar eða útivistar eru til staðar. Því næst þarf að taka ákvörðun um 

hvernig skipta eigi svæðinu upp. Hagsmunaaðilar vinna saman að því að skilgreina hvar eigi 

helst að vernda, hvar eigi að byggja upp aðstöðu o.s.frv. Svæðum er skipt upp eftir því hvert 

markmið þess er til framtíðar og eru svæðin mis manngerð. Markmiðin geta til dæmis verið 

að hafa svæðið mjög náttúrulegt, aðgengilegt, með mikla útivist eða mikla þjónustu. Alþjóða 

náttúruverndarsamtökin, IUCN, hafa skilgreint nokkra flokka sem nota má við 

svæðaskiptingu á verndarsvæðum. Flokkarnir eru til að mynda ósnert víðerni, svæði sem 

hefur sérstakt gildi, svæði með takmarkaðri uppbyggingu og þjónustusvæði með tilheyrandi 

aðstöðu. Með svæðaskiptingu er til dæmis hægt að vernda búsvæði eða vistkerfi sem talin eru 

í hættu, aðskilja starfsemi eða notkun sem eiga illa saman, viðhalda náttúrulegum gæðum en á 

sama tíma leyfa hóflega notkun og friða og endurheimta illa farin svæði (Middleton & 

Thomas, 2003; Eagles o.fl., 2002). 

Stjórnendur geta valið milli þess að dreifa umferð gesta um friðlýst svæði eða þétta hana. 

Talið er betra að þétta umferð á fjölförnum stöðum en dreifa henni á fáfarnari stöðum 

(Hampton & Cole, 2003). Hægt er að dreifa umferð á svæðum þar sem vistkerfið er sterkt og 

þolir slíka umferð en á viðkvæmum svæðum getur dreifing haft meiri skaðleg áhrif heldur en 

góð. Með því að þétta umferð og stýra gestum um afmarkað svæði, er hægt að takmarka 

neikvæð áhrif á náttúruna, þó áhrifin geti orðið meiri á þessum eina stað. Það er talið betra en 

að valda neikvæðum áhrifum á stærra svæði (Eagles o.fl., 2002).  

Hægt er að stýra umferð með leiðbeinandi aðgerðum eins og fræðslustígum. Fræðslustígar 

leiðbeina fólki um svæðið. Útlit þeirra, stígagerð og fræðslumerkingar lokka gesti að þeim 

svæðum sem við viljum að þeir fari á og þar með verndum við svæði þar sem við viljum síður 

að fólk fari, án þess þó að banna það beint (Eagles o.fl., 2002).  

Einnig er nauðsynlegt að styrkja innviði til að stýra gestum. Byggja þarf upp innviði á þeim 

stöðum þar sem gestir stoppa til að hækka þolmörk svæðis, skapa betra aðgengi fyrir 

hreyfihamlaða og bæta öryggi. Uppbygging aðstöðu á jaðarsvæðum getur verið góð leið til að 

draga fólk að sterkari svæðum og minnka álag á viðkvæmari svæðum (Eagles o.fl., 2002; 

Háskólasetrið á Hornafirði, 2010). 

Samgöngur gegna mikilvægu hlutverki í skipulagi verndarsvæða og svæðaskipting tekur tillit 

til mismunandi samgangna. Uppbygging vegakerfis hefur bæði kosti og galla. Með góðu 

vegakerfi batnar aðgengi og fleiri hafa tækifæri til að komast á og um svæðið. Með aukinni 
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umferð þarf hinsvegar að grípa til aðgerða til að taka á móti auknum fjölda ferðamanna. 

Aukin umferð eykur einnig líkur á hávaða, mengun og ryki, ef um malarveg er um að ræða. 

Auk þess getur umferð truflað dýralíf svæðisins, skaðað gróður og haft áhrif á vatnsgæði. 

Hægt er að draga úr umferð eða takmarka aðgengi að svæðum með því að hafa vegi ekki eins 

góða eða erfiðari yfirferðar (Eagles o.fl., 2002).   

Með því að banna umferð bíla eða göngufólks, eða takmarka notkun gesta á vissum svæðum, 

er einnig hægt er að koma í veg fyrir öll bein áhrif manna á svæðum. Þannig er hægt að leiða 

þá á aðra staði sem eru betur í stakk búnir til að taka á móti fólki. Lokanir af þessu tagi geta 

verið tímabundnar eða til frambúðar (Eagles o.fl., 2002).  

2.5 Upplýsingar og náttúrutúlkun  
Upplýsingar á svæðum eru allt frá einföldum upplýsingum sem vísa á bílastæði til flóknari 

upplýsinga um sögu og náttúru. Náttúrutúlkun er aðferð sem hægt er nota við fræðslu á 

útivistar- og náttúruverndarsvæðum. Með náttúrutúlkun er reynt að opna augu gesta fyrir því 

sem liggur á bak við útsýnið sem þeir sjá. Reynt er að tengja saman auðlindina og gestina til 

að skilningur gesta á sögu svæðis og náttúrunni í kring verði meiri (Sigþrúður Stella 

Jóhannsdóttir, 2011). Upplýsingar þurfa að hafa áhrif ef þær eiga að nýtast við gestastýringu. 

Mestum áhrifum má ná með því að höfða til mannlegra þarfa og tilfinninga. Með 

upplýsingum og túlkun er hægt að auka þekkingu fólks og skilning þess á náttúrunni og 

ferlum hennar. Þrjár meginstoðir náttúrutúlkunar eru að efla og auka skilning á markmiðum 

stjórnunar, efla og auka skilning á þeirri stofnun sem sér um verndaða svæðið og að auka 

skilning gesta á verndarsvæðinu og auðlindum þess (Eagles o.fl., 2002).  

Áður en gestir koma inn á svæðið þurfa þeir að hafa grunnupplýsingar, til dæmis hvernig eigi 

að ferðast þangað, hvort kosti inn á það, hvernig aðstaða sé til staðar og fleira. Þessar 

upplýsingar eru nauðsynlegar svo að gestir komi með viðeigandi væntingar á svæðið. 

Náttúrutúlkun getur gegnt mikilvægu hlutverki varðandi stjórnun gesta og haft áhrif á viðhorf 

þeirra til umhverfisins og þeirra stofnana sem hafa umsjón með tilteknu verndarsvæði (Eagles 

o.fl., 2002).  

Til þess að náttúrutúlkun og upplýsingar gagnist sem stjórntæki þurfa stjórnendur svæðis að 

hafa innsýn í þekkingu, væntingar og viðhorf gesta. Hnitmiðaðar upplýsingar, skýr skilaboð 

sem höfða til gesta og fjölbreyttar aðferðir við miðlun skipta mestu máli. Einnig þarf 

reglulega að meta árangur af náttúrutúlkun og upplýsingum til að þær gagnist sem stjórntæki 

(Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2011).  
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3. Svæðislýsing Lakasvæðis 

3.1 Staðhættir 
Lakagígasvæðið er um 16.000 hektara svæði (Yngvi Þór Loftsson, Margrét Ólafsdóttir & 

Óskar Örn Gunnarsson, 2010) í norðurhluta Skaftárhrepps. Í viðauka má sjá kort af 

vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs en þar er Lakagígasvæðið að finna. Farið er af þjóðvegi 1 

við Hunkubakka og þaðan eru um 47 kílómetrar að svæðinu. Mörk hins friðlýsta svæðis liggja 

milli móbergsfjallanna Galta og Varmárfells. Vestan við Galta, og utan marka þjóðgarðsins, 

má finna Blágil þar sem nú er aðsetur landvarða, gangnamannahús og aðstaða fyrir hesta. 

Lakagígavegurinn (F207) er hringvegur sem fer meðfram hlíðum Varmárfells og þaðan að 

rótum fjallsins Laka, norður fyrir vestari gígaröðina, framhjá móbergshryggnum Hnútu og að 

Blágiljum. Laki, sem gefur svæðinu nafn sitt, er móbergsfjall um 818 metra hátt og hefur 

eldssprungan farið í gegnum fjallið og klofið það á nokkrum stöðum (Jón Jónsson, 1983). 

Talað er um vestari og eystri gígaröð eftir því hvoru 

megin við Laka þær eru. Hvor um sig inniheldur fimm 

skástíga sprungur og er gott útsýni yfir gígaraðirnar ofan 

af Laka. Vestari gígaröðin byrjar við norðausturenda 

móbergshryggjarins Hnútu (Jón Jónsson, 1983) og er 

talið að þar hafi eldsumbrotin byrjað árið 1783. Fyrstu 

tvær gígaraðirnar eru því kallaðir Hnútugígar. Þar á eftir 

eru Sveinsgígar sem eru kenndir við Svein Pálsson sem 

kannaði þá árið 1794. Meðal þeirra er Eldborg, sem í 

daglegu tali er kölluð Tjarnargígur og er vinsæll 

áfangastaður ferðamanna sem koma á svæðið. Frá honum 

hafa runnið myndarlegar hrauntraðir sem kallast 

Eldborgarfarvegur og er nú stikuð gönguleið um hann. Á 

fjórðu sprungunni má finna hverfjallsgíg og því heita 

gígarnir á þeirri sprungu Hverfjallsgígar (1. mynd). 

Fimmta sprungan gengur inn í fjallið Laka og heita þeir gígar Lakagígar (Þorvaldur 

Þórðarson, 1990). Hraunið frá vestari gígaröðinni fyllti upp í Varmárdalinn og flæddi niður 

Skaftárgljúfur allt niður  í byggð og er kallað Eldhraun. 

Fyrsta sprungan austan við Laka er kölluð Blængsgígar og er þar annar hverfjallsgígur. Hinar 

sprungurnar á eystri gígaröðinni eru fyrir austan Innri Eyrar og ná alveg inn að jökli. Þeir 

1. mynd: Vestari gígaröðin. 
Hverfjallsgígurinn fyrir miðju, Laki og 
Vatnajökull fjær. 
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gígar sem eru næst jöklinum eru veðraðir og rofnir eftir ágang jökla og jökulvatna (Þorvaldur 

Þórðarson, 1990). Hraunið frá þessum hluta Lakagíga rann í átt að Fögrufjöllum og einnig sitt 

hvoru megin við Innri Eyrar, suður að Miklafelli og þaðan um gljúfur Hverfisfljóts niður í 

byggð. Þessi eystri tunga hraunsins er kölluð Brunahraun. Í hrauninu austan við Laka má 

finna sérkennilega hraundranga sem kallaðir eru Sappar. Þeir eru 4–5 metra háir úr lóðréttum 

hraunlögum sem hafa hlaðist hringlaga utan um hvert annað og myndar innsti hringurinn turn 

(Jón Jónsson, 1983).  

Fyrir norðan vestari gígaröðina eru Úlfarsdalssker, hrjóstrug móbergssker með góðu útsýni 

yfir svæðið. Austur af Úlfarsdalsskerjum eru tvö vötn, Lambavatn nær Laka en Kambavatn er 

vestar og eru Kambar norðan við það. Kambar er móbergshryggur, brattur með hömrum að 

norðvestan og þar fyrir handan rennur Skaftá (Jón Jónsson, 1983). Vestan við Úlfarsdalssker 

er Úlfarsdalur og þar eru leifar þess votlendis sem var að finna á svæðinu fyrir Skaftárelda 

(Þorvaldur Þórðarson, 1990).    

Lakasvæðið hefur verið virkt af eldvirkni fyrir gosið í Lakagígum og eru að minnsta kosti 

þrjár aðrar gígaraðir á svæðinu. Sunnan við Lambavatn eru Lambavatnsgígar en ekki er vitað 

um aldur þeirra. Norðan við Kamba og Lyngfell er önnur gígaröð sem kallast Lyngfellsgígar 

og er að mestu undir nýju hrauni. Milli Kamba og Uxatinda eru Kambagígar og rennur 

Skaftáin þvert í gegnum þá. Sú gígaröð teygir sig austur að Tröllhamri og hefur mögulega 

myndast í Eldgjárgosinu 934 (Jón Jónsson, 1983; Þorvaldur Þórðarson, 1990).  

3.2 Jarðfræði og gróður 
Skaftáreldar stóðu yfir í 8 mánuði frá 1783-1784 og eru eitt mesta flæðigos sem hefur orðið á 

sögulegum tíma. Lakagígaröðin samanstendur af 10 skástíga sprungum sem hver um sig er 

milli 2 og 5 kílómeter að lengd. Hver sprunga hefur sína gígaröð með samsettum gígum og oft 

grípa gosopin inn í þau næstu (Þorvaldur Þórðarson, 1990).  

Gígarnir eru af mismunandi gerð, blandgígar með gjalli og kleprum eru stærstir, en mest er af 

hreinum klepragígum og einnig eru tvö hverfjöll. Blandgígarnir eru oft nálægt miðju á hverri 

sprungu. Þeir samanstanda af þykkum gjalllögum með þynnri klepralögum efst. Meginefni í 

gjalllögunum er strombólsk gjóska, sundrað en gróft gjall og glerfrauð. Klepralögin eru úr 

hraunkleprum sem eru samlímdir með grófu gjalli inni á milli (Þorvaldur Þórðarson, 1990). 

Gígarnir eru flestir um 20-50 metra háir og fara mest í 100 metra. Nokkrir ná niður fyrir 

grunnvatn og er þá stöðuvatn í þeim (Yngvi Þór Loftsson o. fl., 2010). Skaftáreldahraunið er 



� �4

að flatarmáli eitt af þremur stærstu hraunum sem runnið hefur á jörðinni eftir síðustu ísöld og 

þekur um 565 ferkílómetra lands (Sigurður Þórarinsson, 1967).  

Gróðurinn er mjög viðkvæmur á svæðinu. Landið liggur í 500 metra hæð yfir sjávarmáli og 

vaxtartími gróðurs er stuttur. Mikil úrkoma er á svæðinu en hraunið og vikurinn eru gljúp svo 

vatnið hripar hratt niður og erfitt fyrir háplöntur að festa rætur. Ríkjandi gróðurlendi er því 

mosi og fléttur (Rannveig Ólafsdóttir, 2007). Tvær algengustu mosategundirnar sem finnast á 

svæðinu eru hraungambri og melagambri. Hraungambri er ein algengasta mosategund 

landsins og mjög áberandi á Suðurlandi. Hraungambri er oft fyrsti landneminn í nýjum 

hraunum. Hann verður oft einráður og myndar þykkar mosaþembur með árunum. Melagambri 

vex um allt land og er líka einn af algengustu mosum á Íslandi. Hann vex á snjóþyngri stöðum 

en hraungambrinn og finnst því frekar í lægðum en hraungambrinn á hærri stöðum. Greina má 

hraungambra frá melagambra á lengri hvítum hároddum. Þeir gera það að verkum að 

hraungambrinn verður grár í þurrki en er annars grænn í vætu eins og melagambrinn 

(Náttúrufræðistofnun Íslands 2008; Flóra Íslands, á. á.a; Flóra Íslands á. á.c). 

Í Skaftáreldahrauninu finnst breiskjuhraunavist og við suðurhluta gígana má finna 

sandvikravist. Breiskjuhraunavist hefur hátt verndargildi og heitir eftir fléttu, hraunbreiskju, 

sem finna má í vel grónum hraunbreiðum (2. mynd) 

innan um melagambra og hraungambra (Sigurður H. 

Magnússon o.fl., 2009). Hún er með þeim fyrstu sem 

nema land í hrauni á hálendi Íslands (Flóra Íslands á. 

á.b). Sandvikravistin er vikurblandaður sandur og 

melar með strjálum og lágvöxnum gróðri. Vikurinn 

er á sífelldri hreyfingu og því á gróður erfitt 

uppdráttar í honum. Þar finnast því einkum harðgerar 

plöntutegundir. Sandvikravist hefur miðlungs hátt verndargildi (Sigurður H. Magnússon o.fl., 

2009). 

3.3 Sagan
Skaftáreldar hófust þann 8. júní 1783 eftir nokkurra daga jarðskjálftahrinur. Þessir fyrstu 

dagar gossins voru upphafið af einum af mestu hörmungum sem Ísland og Íslendingar hafa 

upplifað. Hraunið sem streymdi frá sprungunum var 5 daga að ná niður á láglendi eftir að 

gosið hófst og þekur nú stór landssvæði á afrétti Síðumanna og láglendi í Skaftárhreppi. 

Eitruð askan í loftinu myndaði móðu og því hefur þetta tímabil verið kallað Móðuharðindin 

2. mynd: Breiskjuhraunavist við Síðujökul 
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(Þorvaldur Þórðarson, 1990). Askan eyðilagði haga svo búpeningur lést og heyfengur var 

lítill. Menn og dýr dóu úr hungri og móðan gerði það að verkum að kólnaði í veðri. Móðan 

breiddist út yfir norðurhvel jarðar, þakti um það bil einn fjórðung jarðar á tímabili og hafði 

áhrif á veðurfar (Þorvaldur Þórðarson, 1990). Er líklegt að kaldari tíð á norðurhveli jarðar 

næstu 2-3 árin eftir gosið tengist Skaftáreldum þar sem meðallofthiti lækkaði um 1.3°C 

(Thordarson & Self, 2003) og fólk upplifði uppskerubrest (Þorvaldur Þórðarson, 1990). Í 

Móðuharðindunum lést fimmtungur landsmanna og þrír fjórðu af búpeningi landsins féll. Í 

Skaftárhreppi fóru 14 bæir undir hraun og aðrir 30 skemmdust illa svo ekki var hægt að búa á 

þeim (Sigurður Þórarinsson, 1967). 

3.4 Ástand og verndunarsaga 
Lakasvæðið var friðlýst sem náttúruvætti árið 1971. Árið 2004 varð svæðið hluti af 

Skaftafellsþjóðgarði og er nú í Vatnajökulsþjóðgarði eftir stofnun hans árið 2008 (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, 2007b). 

Svæðið er að nálgast ásættanlegt ástand miðað við 10.000 ferðamenn og núverandi stýringu 

(Snorri Baldursson, munnleg heimild, 13. mars 2012). Á 3. mynd má sjá líkan af því hvernig 

ástandið hefur verið á svæðinu og að hverju er stefnt að í framtíðinni.  

 
3. mynd: Ástand á Lakasvæði. Ástand á vistkerfinu var verst í kringum 1980 og þá var gripið til aðgerða. Bláa línan 
sýnir þau mörk ásættanlega breytinga sem stefnt er að. Þar er tekið tillit til breytinga af náttúrunnar völdum en 
einnig vegna áhrifa mannsins.  

Vegur upp að Lakarótum var lagfærður árið 1974 og eftir það fóru að myndast slóðar áfram 

þaðan um svæðið. Ástandið var líklega verst á svæðinu frá því að vegurinn var lagfærður 

fram til ársins 2000. Þá voru mjög víða í hlíðum gíganna för eftir utanvegaakstur og 

göngustígar skáru mosaþembur gíganna þvers og kruss.  Landvarsla hófst á svæðinu árið 

1996 en var aðeins hluta úr sumri fyrstu árin. Umhverfisstofnun, áður Náttúruvernd 
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ríkisins, tók svo við landvörslunni og var landvarsla lengd í þrjá mánuði, frá júní og fram í 

ágúst árið 2005. Nú eru tveir landverðir á svæðinu yfir háannatímann í júlí og ágúst og 

landvarsla er á svæðinu frá því að vegurinn er opnaður að vori, venjulega í byrjun júní, fram 

undir mánaðarmótin september–október (Kári Kristjánsson, tölvupóstur, 11. apríl 2012).  

Eftir að svæðið varð hluti af Skaftafellsþjóðgarði og síðar Vatnajökulsþjóðgarði hafa 

ummerki eftir utanvegaakstur minnkað til muna, en þó kemur fyrir að sé ekið utan vegar og 

upp á kanta (Kári Kristjánsson, tölvupóstur, 11. apríl 2012). 

 Með aukinni landvörslu hefur verið unnið að því að stjórna 

umferð um svæðið, búið er að loka þeim gönguleiðum þar 

sem skemmdir eru orðnar eða eru yfirvofandi, og reynt að 

koma í veg fyrir utanvegaakstur. Göngustígum hefur ýmist 

verið lokað eða þeir byggðir upp að nýju. Mikil ummerki eru 

eftir utanvegaakstur frá þeim tíma þegar vegur náði einungis 

að Laka, og einnig má rekja mikinn hluta þeirra ummerkja til 

aksturs á þeim árstímum þegar að jarðvegur er viðkvæmastur 

fyrir álagi og þegar farið var að nota fjórhjól í 

smalamennskur (Kári Kristjánsson, tölvupóstur, 11. apríl 

2012). Á síðastliðnum 5 árum hefur verið notuð ný aðferð við 

að eyða gömlum stígum. Mosaþembubitar eru teknir annarsstaðar frá og þeim endurplantað í 

gömlu stígana (4. mynd). Nýju mosaþemburnar þurfa tíma til að jafna sig en með tímanum 

hverfa gömlu stígarnir og ásýnd svæðisins lagast (Kári Kristjánsson, símtal, 18. apríl 2012).  

3.5 Stöðulýsing 2011 
Lakavegurinn (F206) fer upp frá Hunkubökkum og eru um 47 kílómetrar þaðan upp að Laka. 

Vegurinn er hlykkjóttur og fylgir landslaginu, er grýttur malarvegur og seinfarinn. Á leiðinni 

eru þrjár óbrúaðar ár og vegurinn því aðeins fær jeppum og jepplingum (Snorri Baldursson, 

munnleg heimild, 23. mars 2012). Einnig eru tveir aðrir slóðar til að fara upp að Laka. Annar 

þeirra byrjar við Þverá á Síðu, fram hjá Miklafelli og Blæng. Hinn slóðinn fer frá Leiðólfsfelli 

að Hrossatungum og tengist þaðan veginum að Laka (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2007c). Eru 

síðarnefndu slóðarnir torfarnir smalavegir og aðeins færir stórum jeppum (Snorri Baldursson, 

munnleg heimild, 23. mars 2012). 

Á svæðinu eru fá mannvirki. Árið 2007 var byggt salernishús á bílastæðinu við Tjarnargíg 

(Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2007c). Sumarið 2011 var byggt salernishús við Laka og sumarið 

4. mynd: Endurplantaður mosi á 
gömlum stíg. 
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2012 er stefnt að því að setja þar niður viðveruhús fyrir landverði  (Snorri Baldursson, 

munnleg heimild, 23. mars 2012; Kári Kristjánsson, tölvupóstur, 11. apríl 2012). Á báðum 

þessum stöðum eru bílastæði með áningarborði og einnig er lítið bílastæði með áningarborði 

við Lambavatn. Á svæðinu voru fimm merktar gönguleiðir árið 2006, fjórar við og í kringum 

Laka og ein við Tjarnargíg. Var stysta gönguleiðin um 20 mínútna löng en sú lengsta 2 – 3 

klukkustundir. Sumarið 2012 verða tvær gönguleiðir við Laka í stað fjögurra. Önnur þeirra 

verður gönguleið upp á fjallið sjálft, hringleið með góðu útsýni sem tekur einn og hálfan tíma 

og auk þess verður stikaður fræðslustígur, eða gestagata, við efra bílastæðið. Gestagatan 

verður tæpur kílómetri að lengd með 14 stoppum. Á stígnum verða merktir staurar og hægt að 

lesa um það sem fyrir augu ber á hverju stoppi í litlum bæklingi sem nú er verið að hanna 

(Kári Kristjánsson, tölvupóstur, 11. apríl 2012). 

Hvorki eru tjaldsvæði né skálar á svæðinu (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2007c) en sunnan við 

svæðið eru gangnamannaskálar við Blæng, í Hrossatungum og Blágiljum, en í Blágiljum er 

einnig tjaldsvæði og aðstaða landvarða. 

3.5.1 Gestir 
Árið 2006 voru Íslendingar fjölmennasti hópur ferðamanna á svæðinu, eða um fjórðungur 

allra gesta. Á eftir þeim komu nokkrar Evrópuþjóðir, mest Frakkar og Þjóðverjar. Meira en 

helmingur gesta kom með fjölskyldu sinni, fjórðungur með vinum og tæplega fimmtungur 

allra gesta kom í skipulagðri hópferð. Langflestir komu á eigin bíl eða bílaleigubíl en 13% 

komu með hópferðarútum (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2007a). Á sumrin bjóða Kynnisferðir 

upp á dagsferðir í Laka þar sem spiluð er upptekin leiðsögn á ensku í rútunni á leiðinni á 

svæðið (Kári Kristjánsson, tölvupóstur, 11. apríl 2012; Kynnisferðir, á. á.).  

Miðað við aðra ferðamannastaði á hálendi Íslands er Lakasvæðið fremur fásótt. Talið er að á 

bilinu 8–10 þúsund manns (Kári Kristjánsson, tölvupóstur, 11. apríl 2012) heimsæki það á 

hverju sumri. Gestafæðinni veldur einna helst erfiður vegur með óbrúuðum ám. Inni á 

svæðinu er fólki beint á tvo staði, að Laka og þaðan að Tjarnargíg. Af þeim gönguleiðum sem 

eru á svæðinu voru tvær vinsælastar hjá ferðamönnun og gengu um 70% gesta þær leiðir. 

Önnur þeirra er upp á fjallið Laka og hin er kringum gígana sem eru við rætur fjallsins. 

Þriðjungur gesta skoðaði einnig Tjarnargíg og fór í Blágil (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2007a). 

Að meðaltali stoppaði hver gestur um það bil 5 klukkustundir inni á svæðinu og fóru tvær 

klukkustundir í að ganga um svæðið. Ánægju gesta mátti rekja til upplifunar þeirra á 

stórkostlegri náttúrunni, landslaginu og þeim eiginleikum sem víðernin búa yfir (Anna Dóra 
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Sæþórsdóttir, 2007a). Mestur er ferðamannastraumurinn frá miðjum júlí til 10. ágúst (Kári 

Kristjánsson, tölvupóstur, 11. apríl 2012). 

3.6 Framtíðarsýn 
Í stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs (2011, 36) má finna framtíðarsýn þar 

sem litið er 20 ár fram í tímann og lýst þeirri stöðu og þeim árangri sem eiga að hafa áunnist 

árið 2030:  
“Vatnajökulsþjóðgarður er þjóðargersemi. 

Sérstaða og gæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru starfsfólki, íbúum og almenningi kunn og hvort tveggja er uppspretta 

tækifæra og sköpunar – aðdráttarafl og hvati til verka. 

Virðing og verndun náttúru, menningar og minja er í hávegum höfð; sjálfbærni er leiðarljósið og í góðri sátt 

nýtum við og njótum þessara verðmæta. 

Traustir innviðir þjóðgarðsins, faglegur metnaður, gott samstarf og skýr viðmið um starfsemi hafa lagt grunn að 

góðum árangri í starfseminni. 

Árangur í starfseminni og stjórnun Vatnajökulsþjóðgarðs byggist jafnframt á traustum rannsóknum, fræðslu og 

áhrifaríkri miðlun. 

Þjóðgarðurinn er eftirsóttur staður til rannsókna. 

Vatnajökulsþjóðgarður er mikilvæg stoð í atvinnusköpun og hefur leitt til aukinnar hagsældar svæðisins og 

landsins alls. 

Fjölbreytni er aðalsmerki Vatnajökulsþjóðgarðs í náttúru, menningu og þjónustu.” 

Til að ná þessari framtíðarsýn hefur þjóðgarðurinn sett sér þrjú meginmarkmið: að vernda, 

viðhalda og þróa, að upplifa og að skapa. Með að vernda, viðhalda og þróa vill þjóðgarðurinn 

tryggja, með stefnu sinni í ákvörðunum og framkvæmdum, verndun náttúru og 

menningarminja. Einnig á að viðhalda gæðum hans og sérstöðu. Þjóðgarðurinn vill tryggja að 

upplifun fólks sem kemur í þjóðgarðinn sé einstök og að í allra hugum verði talið til aukinna 

gæða að búa við þjóðgarðinn eða á áhrifasvæðum hans. Stjórn þjóðgarðsins vill efla atvinnu 

og búsetu á svæðinu með því að ýta undir að gæði og sérstaða þjóðgarðsins verði nýtt til 

nýsköpunar, listsköpunar og til að miðla menningu á svæðinu (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011).   

3.6.1 Markmið þjóðgarðsins varðandi vegi og aðgengi  
Samkvæmt stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs er markmið þjóðgarðsins að 

vernda náttúru og menningarminjar og auk þess að leyfa almenningi að kynnast og njóta 

náttúrunnar og sögu. Markmið þjóðgarðsins er að auðvelda aðgengi gesta að svæðum án þess 

að náttúra þjóðgarðsins spillist. Fram kemur að magn sé ekki aðalatriðið heldur eigi að leggja 
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meiri áherslu á upplifun og gæði, og er þá meðal annars átt við um fjölda ferðamanna 

(Vatnajökulsþjóðgarður, 2011).  

Með góðu skipulagi og fræðslu á að koma í veg fyrir að ferðamennskan hafi mikil áhrif á 

viðkvæma náttúruna. Samgöngukerfið gegnir þar mikilvægu hlutverki. Með því er hægt að 

stýra ferðum gesta, dreifa álagi og gefa gestum tækifæri á fjölbreyttri upplifun 

(Vatnajökulsþjóðgarður, 2011).   

Ekki er á stefnu þjóðgarðsins að vegakerfi þess verði umfangsmeira en það er í dag. Aðgengi 

á þó að betrumbæta og miðast að því að dreifa álagi um svæðið, auka fjölbreytni eða bæta það 

af öryggisástæðum. Í framtíðinni á Lakavegurinn að vera fær öllum bílum samkvæmt 

stjórnunar- og verndaráætluninni (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011). Það mun leiða til frekari 

fjölgunar ferðamanna á svæðinu. Vegagerðin hefur samþykkt að gera kostnaðarmat fyrir 

endurbætur Lakavegarins að Galta, þannig að hann verði fær öllum bílum, en áfram með 

yfirbragð fjallvegar (Snorri Baldursson, munnleg heimild, 23. mars 2012). Lakavegurinn er 

skilgreindur sem ein af aðalaðkomuleiðum þjóðgarðsins. Aðkomuleiðir þjóðgarðsins eiga að 

vera vel skilgreindar og auðkenndar til að auðvelda ferðamönnum för um svæðið og skapa 

jákvæða ímynd (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011).  

Hins vegar er stefna þjóðgarðsins að fólk noti frekar almenningssamgöngur og 

umhverfisvænan ferðamáta og draga þar með úr umferð einkabíla. Þá þarf einnig að bjóða 

upp á aðstöðu fyrir hjólreiðafólk og gangandi vegfarendur (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011). 

Bæta þarf aðgengi hreyfihamlaðra og hefur þegar verið ráðist í þær aðgerðir við Tjarnargíg 

þar sem hreyfihamlaðir komast nú með aðstoð að útsýnispalli yfir Tjarnargíg og einnig er 

snyrtihús hannað fyrir hreyfihamlaða (Háskólasetrið á Hornafirði, 2010).  

3.6.2 Markmið með verndun Lakagíga 
Markmið með verndun Lakasvæðisins er að gjallgígum og gróðri verði ekki raskað og að 

ásýnd svæðis rýrist ekki vegna umferðar ferðamanna. Þrjár mismunandi tegundir gíga er þar 

um að ræða auk gervigíga. Þessar jarðmyndanir eru viðkvæmar fyrir umferð, þar með talið 

vegna gangandi ferðamanna. Mosagróður á svæðinu er viðkvæmur og þar finnast sjaldgæfar 

vistgerðir svo sem breiskjuhraunavist (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011) sem hefur hátt 

verndargildi (Sigurður H. Magnússon o.fl., 2009). 

Skilmálar til að verndarmarkmið svæðisins gangi upp eru að umferð gangandi ferðamanna sé 

óheimil utan merktra stíga, og umferð hesta verði óheimil um veg og land frá Hnútu að jökli 
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til að vernda gígana og gróður. Einnig er vetrarakstur bannaður í nágrenni gíganna 

(Vatnajökulsþjóðgarður, 2011).  

3.6.3 Framtíðarskipulag ferðamennsku við Lakagíga 
Samkvæmt Aðalskipulagi Skaftárhrepps er gert ráð fyrir fjölgun ferðamanna í hreppnum með 

stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. Gestastofa á Kirkjubæjarklaustri mun laða að ferðamenn auk 

þess sem að atvinnutækifæri aukast í verslun og þjónustu (Yngvi Þór Loftsson o. fl., 2010).  

Efling þjónustu fyrir ferðamenn yrði á jaðarsvæðum. Í framtíðarskipulagi Lakasvæðisins er 

gert ráð fyrir þjónustumiðstöð á fjallinu Galta. Þar yrði móttaka landvarða og salernisaðstaða 

fyrir ferðamenn. Einnig á að vera áningarborð og bekkir á sama stað (Vatnajökulsþjóðgarður, 

2011). Í tillögu að verndaráætlun vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs er bent á þann 

möguleika að loka fyrir almenna umferð á hringvegi Lakagíga en bæta vegtengingu að Galta. 

Þar væri tekið á móti fólki með áætlunarferðum og leiðsögn um vestari gígaröð. Þar með 

fengju ferðamenn betri upplýsingar um svæðið og upplifun þeirra yrði sterkari (Háskólasetrið 

á Hornafirði, 2010).  

Blágil eiga að byggjast upp sem skálasvæði og er það liður í að bæta þjónustu við ferðamenn 

á svæðinu. Í skipulaginu segir að hálendi Skaftárhrepps falli vel að lengri gönguferðum og er 

gert ráð fyrir gönguleið frá Hólaskjóli að Eldgjá, þaðan í Skælinga, Sveinstind og þaðan inn á 

Lakasvæði og í Blágil. Á þessari leið þarf að fara yfir Skaftá og þyrfti þá að leggja kláf eða 

göngubrú á móts við Sveinstind eða brúa ána á móts við Stóragil á Skælingum. Samkvæmt 

skipulaginu á reiðleið að fylgja vegum og slóðum með áningarstað í Blágiljum (Yngvi Þór 

Loftsson o. fl., 2010). 

Samkvæmt Aðalskipulagi Skaftárhrepps ráðast áform um þjónustueflingu fyrir ferðamenn á 

svæðinu með áætlunum Vatnajökulsþjóðgarðs. Þar eru Blágil nefnd sem aðaláningarstaður 

fyrir ferðamenn á Lakasvæðinu og stefnt er að endanlegri útfærslu í deiliskipulagi svæðis 

(Yngvi Þór Loftsson o. fl., 2010). 

Í 3. töflu hafa verið dregin saman viðhorf mismunandi hagsmunaaðila til Lakagíga og 

framtíðarskipulag þess.  
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3. tafla: Framtíðarsýn og væntingar mismunandi hagsmunaaðila varðandi Lakagíga (Anna Dóra Sæþórsdóttir 2007a; 
Anna Dóra Sæþórsdóttir 2007d; Vatnajökulsþjóðgarður 2011; Yngvi Þór Loftsson o.fl., 2010). 

Aðalskipulag 
Skaftárhrepps 

Vatnajökulsþjóðgarður Ferðaþjónustuaðilar Ferðamenn 

& Blágil verði 
aðaláningar-
staður 
ferðamanna 
 

& Stuðla að lengri 
gönguferðum 

 

 

 

& Vernda gjallgíga og 
gróður 
 

& Ásýnd rýrist ekki 
vegna umferðar 
 

& Leyfa almenningi að 
kynnast og njóta 
náttúru 

 
& Auðvelda aðgengi að 

náttúru án þess að 
spilla henni 

 

 

& Ekki fólksbílafæran veg: 
stuðlar að náttúruvernd, 
ævintýraleg sérstaða og 
færra fólk 
 

& Fólksbílafæran veg: 
eykur aðsókn og gæti 
fjölgað gistináttum í 
Skaftárhreppi 

 

 

 

 

& Upplifa stórkostlega náttúru 
og þá eiginleika sem 
víðernin búa yfir  
 

& Koma vegna 
jarðfræðiminja, landslags 
og sögu 
 

& Vilja ekki fjölda og fáar 
mannvistaleifar 

 

4. Niðurstöður og umræða 
Til að tryggja vernd Lakagíga til framtíðar eru settar fram tvær tillögur auk þess sem fjallað er 

um vegakerfi, styrkingu svæðis og upplýsingagjöf. Fyrri tillagan snýr að svæðaskiptingu og 

mætti nýta hana við skipulagningu og stjórnun á svæðinu fram að þeim tíma sem 

ferðamannafjöldi yrði það mikill að grípa yrði til enn frekari aðgerða. Seinni tillagan er betri 

til lengri tíma litið og snýr að lokun fyrir almennri umferð á hringvegi Lakagíga (F207) og 

hafa þess í stað skipulagðar áætlunarferðir með leiðsögn. Með tilliti til mikillar fjölgunar 

ferðamanna á svæðinu er það besta lausnin til að samþætta verndun náttúrunnar og upplifun 

ferðamanna auk þess að hún fellur vel að markmiðum Vatnajökulsþjóðgarðs.   

4.1 Svæðaskipting  
Huga þarf vel að því hvernig staðið er að dreifingu gesta á svæðinu. Talið er betra að dreifa 

umferð á svæðum þar sem vistkerfið er sterkt og þolir slíka umferð en Lakagígar eru 

viðkvæmir fyrir umferð ferðamanna. Því er réttast að þétta umferð við þá og stýra gestum á 

svæði sem eru undirbúin fyrir mikinn fjölda með tilheyrandi stígum og pöllum. 

Svæðaskipting stuðlar að verndun náttúrunnar en leyfir ferðamönnum jafnframt að njóta sín í 

náttúrunni. Hún gefur því fjölbreyttari möguleika á upplifun heldur en skipulagðar ferðir.  
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Hægt væri að skipta Lakasvæðinu upp í 3 

mismunandi stjórnunarsvæði: Eystri gígaröðin 

yrði sett í flokk sem ósnert víðerni, vestari 

gígaröðin og svæði í kring yrðu svæði með 

takmarkaðri uppbyggingu og Blágil yrðu 

þjónustusvæði með tilheyrandi aðstöðu. Sjá má 

skiptingu svæðanna á 5. mynd.  

4.1.1 Svæði 1 - Eystri gígaröð 
Eystri gígaröðin er nú þegar tiltölulega ósnert 

af mannavöldum en þar má meðal annars finna 

móbergshrygginn Tröllhamar sem er nálægt 

jökli og Sappana, hraunstöpla 1,5 km austan 

við Laka (Jón Jónsson, 1983). Með því að 

halda eystri gígaröðinni frá gestum er komið í 

veg fyrir öll bein áhrif manna á þessu svæði en 

ferðafrelsi gesta hinsvegar takmarkað. Með því 

að hafa eystri gígaröðina flokkaða sem ósnert 

víðerni væri hægt að leyfa fólki að fara að 

Tröllhamri og að Söppum en vegir og innviðir áfram útilokaðir af svæðinu. Ekki yrðu notaðar 

beinar aðgerðir við stjórnun á svæðinu en eftirlit yrði með umferð gesta. Fólki væri ekki vísað 

þangað með tilheyrandi göngustígum og pöllum en fólki heldur ekki bannað að fara þangað 

og því tækifæri fyrir þá ferðamenn sem kjósa að upplifa meiri frið og víðerni. Eftirlit þyrfti þó 

að hafa kringum Sappana því þeir eru viðkvæm náttúrufyrirbæri, mögulega hafa leiðsögn að 

þeim með tilheyrandi upplýsingagjöf. Einnig myndi svæðið norðan við Kamba og meðfram 

Skaftá falla undir þetta svæði. 

4.1.2 Svæði 2 - Vestari gígaröðin 
Á þessu svæði má vera takmörkuð aðstaða sem ekki er skaðleg þeim sérstöku eða einstöku 

gildum sem eru á svæðinu. Mikilvægur tilgangur þessa svæðis er að koma til móts við þarfir 

ferðamanna sem í tilviki Lakasvæðis koma til að njóta náttúrunnar, skoða jarðmyndanirnar og 

ganga um í stórkostlegu landslaginu. En vegna fjöldans yrði að vera lágmarksaðstaða: 

snyrting og viðveruhús landvarða. Einnig þyrfti að styrkja frekar innviði með göngustígagerð 

og pöllum til að hækka þolmörkin og vernda gjall og gróður. Hægt væri að stækka 

gönguleiðanet út frá gígunum sjálfum: yfir á Úlfarsdalssker, að gönguleiðum vestan Skaftár, 

5. mynd: Tillaga að svæðaskiptingu Lakasvæðisins. 
Eystri gígaröð og svæði norðan Kamba í svæði 1, 
vestari gígaröð og Úlfarsdalssker í svæði 2, Blágil og 
mögulega Galti í svæði 3. 
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um Eldborgarfarveg að Hnútu og frá Tjarnargíg að Galta og Blágiljum, sbr. tillögur hér fyrir 

neðan.  

Úlfarsdalssker 
Úlfarsdalssker eru norðan við vestari gígaröðina og þaðan er gott útsýni yfir gígana og yfir á 

Vatnajökul og að Mýrdalsjökli. Einnig eru þaðan margir gönguferðar-möguleikar, þaðan er 

hægt að fara að Kömbum, austur að Kambavatni og Lambavatni eða í vestur að Skaftá og í 

Úlfarsdal. Móbergshryggirnir eru ekki eins viðkvæmir og gígarnir svo þar má betur dreifa 

fjölda og gefa einnig gott útsýni yfir fjölbreytt landslag. Á skerjunum frá Úlfarsdal er gamall 

smalaslóði sem mætti nýta í göngustíg og þaðan tengjast gönguleið á Kamba og að vötnunum.  

Tenging vestan Skaftár 
Hugmyndir eru um að tengja Lakasvæðið við göngusvæði vestan Skaftár: Sveinstind - 

Skælingar og Eldgjá. Í tillögu að verndaráætlun vestursvæðis er talið æskilegt að setja kláf 

eða göngubrú yfir Skaftá á Skælingum eða undir Sveinstindi. Þessi tenging myndi styrkja 

gönguferðamennsku á svæðinu og opna aðgengi að svæðinu. Leiðin að Skaftá við bakka 

Grjótár er með kindagötum í mosa- og lyngbreiðum svo rask yrði ekki mikið (Háskólasetrið á 

Hornafirði, 2010).  

Göngustígur sunnan við gíga, frá Hnútu að Tjarnargíg 
Frá Hnútu, sunnan við gígana, er gamall vegur sem nú hefur verið lokaður fyrir umferð. 

Gönguhópar hafa fengið leyfi landvarðar til að ganga hann og hægt væri að opna hann sem 

göngustíg, hann er breiður og minna rask væri við uppbyggingu hans heldur en að gera nýjan 

stíg annars staðar. Slóðinn er við rætur gíganna sem gefur honum mikið aðdráttarafl. Þessi 

leið gæti tengst gönguleiðinni sem fyrir er í Eldborgarfarvegi og einnig gönguleið að 

Úlfarsdalsskerjum og að Skaftá.  

Blágil – Galti - Tjarnargígur  
Tillaga að verndaráætlun vestursvæðis fjallar um göngustíg frá Blágiljum að Galta og þaðan 

yfir hraunið að Tjarnargíg. Frá Blágiljum að Galta er gamall smalaslóði sem liggur milli 

hrauns og hlíða Galta sem væri hægt að nota. Til að komast frá Galta að Tjarnargíg þarf hins 

vegar að fara yfir hraunið sem er þakið mosaþembu og er úfið á nokkrum stöðum. Því þyrfti 

að finna hentuga leið þar sem hraunið er sem sléttast og stika hana til að koma í veg fyrir að 

fólk færi hvar sem er yfir hraunið. Þessi stígur yrði mikilvæg tenging göngufólks sem hygðist 

nýta sér gistiaðstöðu í Blágiljum.  
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Laki – Tjarnargígur 
Á vestari gígaröðinni er gamall göngustígur sem var lokaður fyrir umferð árið 2001 (Kári 

Kristjánsson, tölvupóstur, 11. apríl 2012). Hann liggur frá Laka og um gígana vestur að 

Tjarnargíg. Þessi stígur liggur að mestu ofan á gígunum sjálfum og er kjörin gönguleið fyrir 

gesti sem koma flestir til þessa að sjá gígana. En mikil hætta er á raski þar sem gígarnir eru 

viðkvæmir og opnun gönguleiðarinnar myndi vinna gegn markmiðum verndaráætlunar 

Vatnajökulsþjóðgarðs þar sem kemur fram að gjallgígum og gróðri verði ekki raskað. Ef ætti 

að enduropna þennan stíg þyrfti að laga hann mikið og styrkja. Ásýnd á gígaröðinni myndi 

eflaust breytast auk þess sem að ferðafjöldinn yrði meira áberandi. Því er talið rétt að halda 

þessum göngustíg lokuðum áfram. Græða þarf upp sárin í mosanum sem sjást frá vegi til þess 

að fólk sjái ekki stíginn og fari hann síður. 

4.1.3 Svæði 3 – Blágil 
Efling þjónustu á jaðarsvæðum dregur úr álagi nálægt gígunum og á viðkvæma náttúru. Fólk 

fær þá þjónustu sem þarf með auknum fjölda ferðamanna án þess að ásýnd friðlýsta svæðisins 

breytist og beinir álagi frá viðkvæmum svæðum. Þetta á við um Blágil þar sem landverðir 

hafa aðsetur og þar er gistiaðstaða fyrir ferðamenn. Þar væri hentugast að byggja upp 

gistiaðstöðu og þjónustusvæði. Þetta gæti einnig átt við um Galta ef vegasamgöngur yrðu 

bættar og komið yrði upp skipulögðum ferðum um svæðið. Það er harðgert svæði með góðu 

útsýni yfir Lakagígasvæðið og yrði kjörin staður til að taka á móti ferðamönnum og byggja 

upp þar til gerða aðstöðu.  

4.2 Skipulagðar ferðir 
Í tillögu að verndaráætlun vestursvæðis er bent á þann möguleika að loka fyrir almenna 

umferð á hringvegi Lakagíga (F207) en bæta Lakaveginn (F206) að Galta. Þar væri tekið á 

móti fólki með tilheyrandi aðstöðu og þaðan væru áætlunarferðir og jafnvel leiðsögn um 

vestari gígaröðina. Stjórnun svæðis yrði mun auðveldari, minni hætta á neikvæðum áhrifum 

gesta á svæðið og ferðamenn fengju betri upplýsingar um svæðið.  

Útfærslan á skipulögðum ferðum er tvískipt. Til að byrja með yrði mildari útfærsla þar sem 

ferðirnar yrðu einungis nokkrar áætlunarferðir yfir daginn og gestir gætu dvalið á tilteknum 

stoppistöðvum, Laka og Tjarnargíg, að eigin vild. Ferðafrelsi fólks yrði þá einungis skert að 

hálfu leiti þar sem fólk yrði að bíða eftir næstu ferð til að komast af svæðinu en það gæti enn 

upplifað víðernistilfinningu. Ef ferðamannafjöldinn myndi aukast til muna gæti þurft að taka í 

notkun harðari útfærslu þar sem landvörður fylgir hverjum hóp og stjórnun yrði þá 
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auðveldari. En þar með yrði ferðafrelsi gesta skert og upplifun þeirra á svæðinu ekki sú sama. 

Sú víðernisupplifun sem margir gestir svæðisins sækja í yrði ekki til staðar og ekki víst að 

allir yrðu sáttir við að þurfa að ferðast um svæðið í skipulögðum ferðum, til dæmis 

heimamenn.  

Að hafa skipulagðar ferðir væri besta lausnin til langs tíma litið þegar fjöldi ferðamanna hefði 

aukist til muna. Með skipulögðum áætlunarferðum er allri vélvæddri umferð stýrt og betur 

hægt að koma í veg fyrir að fólk gangi utan stíga. Með hóflegum fjölda fólks í hóp sem færi 

saman inn á svæðið gæti upplifun gesta verið betri en þar sem engin stýring væri á umferð og 

hætta á að allir væru á sama stað á sama tíma, með tilheyrandi álagi. Með þessu yrði 

markmiðum um verndun náttúrunnar og að fólk fái að njóta náttúrunnar náð. Skipulagðar 

ferðir gætu aukið atvinnumöguleika heimamanna, ásýnd svæðis myndi ekki rýrast vegna 

umferðar og komið yrði í veg fyrir að fólk gangi utan merktra göngustíga.  

4.3 Vegakerfi 
Ef farið yrði í endurbætur á Lakavegi (F206) myndi umferð fólks og álag aukast á svæðinu. 

Það gæti verið slæmt fyrir svæðið ef ekki yrði gripið til aðgerða til að mæta auknum fjölda 

ferðamanna. Endurbætur á vegakerfinu væri góður kostur ef farið yrði í skipulagðar ferðir um 

svæðið þar sem stjórnun yrði auðveldari. Betri vegur fellur vel að markmiðum þjóðgarðsins 

um að bæta aðgengi og leyfa fólki að njóta náttúrunnar. Hann skapar einnig meira öryggi og 

minni hættu á utanvegaakstri.  

Með vegi svipuðum þeim sem er í dag er að einhverju leyti hægt að takmarka umferð fólks að 

svæðinu. Vegurinn með óbrúuðum ám skapar óvenjulega upplifun fyrir ferðamenn og er í takt 

við anda Lakasvæðisins. Aftur á móti geta ferðamenn lent í hættu við að fara yfir árnar og því 

þyrfti að veita góðar upplýsingar um aðstæður. Fram kemur í grein Önnu Dóru Sæþórsdóttur 

(2007d) að ferðaþjónustuaðilar í Reykjavík vilja halda veginum óbreyttum, bæði til verndar 

náttúrunnar en einnig til að selja ævintýraferðir þangað á stærri jeppum, það sé eitt af sérstöðu 

svæðisins.  Hinsvegar vildu ferðaþjónustuaðilar í Skaftárhreppi bæta veginn því það gæti 

fjölgað gistináttum hjá þeim auk þess sem lengur yrði fært að svæðinu. En betri vegur gæti 

einnig þýtt að fólk yrði fljótar að fara frá Lakasvæðinu og hefði tíma til að keyra lengra og 

gisti því ekki í Skaftárhreppi. 

Með fjölgun ferðamanna væri hægt að hafa betri stjórn á umferðinni og flæði ferðamanna 

með einstefnu bílaumferðar á hringvegi Lakagíga (F207). Sú hugmynd kemur fram í grein 

Önnu Dóru Sæþórsdóttir, Rannveigar Ólafsdóttur og Rögnvalds Ólafssonar í 
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Náttúrufræðingnum (2009) og er bent á að með því að hafa einstefnu á hringveginum væri 

hægt að dreifa fólki betur um svæðið og fólk æki síður upp á kanta því það mætir ekki bílum. 

Með þessari aðgerð þyrfti ekki að breikka veginn og betra öryggi skapast í beygjum og á 

blindhæðum. Með þessari einstefnu gæti þurft að fjölga útskotum fyrir þá sem vilja stöðva til 

að taka myndir og einnig þyrfti að bæta við bílastæðum ef gönguleiðanet svæðisins yrði 

stækkað. Þessi hugmynd mætti verða að veruleika áður en til skipulagðra ferða kæmi til að 

hafa betri stjórn á umferð gesta um svæðið. Þá yrði í báðum tilvikum einstefna sem getur 

aukið upplifun ferðamanna þar sem fólk dreifist betur um svæðið. 

4.4 Styrking svæðis  
Með fjölgun ferðamanna verður meira álag á bílastæðum og göngustígum. Eins og kemur 

fram í tillögu að verndaráætlun fyrir vestursvæði getur mikið álag á ferðamannastöðum haft í 

för með sér neikvæða upplifun gesta (Háskólasetrið á Hornafirði, 2010). Byggja þarf upp 

innviði á þeim stöðum þar sem gestir stoppa til að hækka þolmörkin. Það væri hjá gígunum 

við Laka, við Tjarnargíg og í Eldborgarfarvegi, hvort sem svæðaskipting væri á svæðinu eða 

skipulagðar ferðir. Pallar og stígar vernda gjall og gróður og stýra umferð gesta á æskilega 

staði. Þeir skapa betra aðgengi fyrir hreyfihamlaða og bæta öryggi. En ásýnd svæðis breytist 

og því þarf að hugsa vel um staðsetningu, efnivið og hönnun. Pallar þurfa að falla vel að 

umhverfi og vera á stöðum þar sem fólk fær sem mest út úr útsýninu og vilja þá síður fara út 

af þeim til að fá betra sjónarhorn. Með styrkingu svæðis er reynt að uppfylla markmið 

Vatnajökulsþjóðgarðs um betra aðgengi ferðamanna og stuðlað að verndun náttúrunnar.  

Til að meta hvar ásættanlegum mörkum er ógnað og hvar ágangur er of mikill, þarf að þróa 

vöktunaráætlun, sem er kerfisbundin með hliðsjón af náttúru en einnig með hliðsjón af 

viðhorfum hagsmunaaðila. Hægt er að leggja mat á þolmörk ferðamennskunnar til dæmis með 

talningum á ferðamönnum og viðhorfskönnunum til að kanna hvort upplifun gesta stenst 

væntingar (Háskólasetrið á Hornafirði, 2010; Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2007b).  

4.5 Upplýsingar og náttúrutúlkun  
Upplýsingar og fræðsla eru mikilvægar við stjórnun gesta. Með fræðslu öðlast gestir skilning 

á náttúrunni og svæðinu og með skilningi vex virðing. Með auknum skilningi og virðingu eru 

gestir einnig líklegri til að breyta hegðun sinni svo að neikvæð áhrif þeirra á náttúrufar verði 

minni. Upplýsingar og fræðsla gera dvöl þeirra einnig ánægjulegri en ella. Upplýsingum er 

miðlað á mismunandi hátt. Bæklingar, skilti og önnur skilaboð þurfa að vera á stöðum þar 

sem gestir taka eftir þeim og tryggja þarf að þetta sé á aðgengilegum tungumálum. Fólk þarf 
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að hafa grunnupplýsingar áður en það fer inn á svæðið svo það viti hvers vænta má af 

svæðinu.  

Helsti markhópur svæðisins er fjölskyldufólk sem kemur á eigin bílum eða bílaleigubílum. 

Íslendingar eru fjórðungur gesta og þar á eftir koma  Mið- og Vestur Evrópubúar, einkum 

Frakkar og Þjóðverjar. Meðalaldur gesta er 45 ár og nokkuð jöfn skipti milli kynja. 70% gesta 

ganga upp á fjallið Laka og þar í kring en þriðjungur fer að Tjarnargíg (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, 2007a).  

Nú þegar er hægt að sækja ýmsar upplýsingar um svæðið á heimasíðu Vatnajökulsþjóðgarðs. 

Huga þarf vel að staðsetningu skilta og hafa útskýringar einfaldar og skilmerkilegar. Hafa 

þarf upplýsingaskilti við inngang svæðis því meginþorri fólks kemur á einkabílum að 

svæðinu. Á skiltinu þurfa að vera grunnupplýsingar um svæðið, s.s. friðlýsingu svæðisins, 

ástæður friðlýsingar, helstu reglur, upplýsingar um þjónustu auk korts af svæðinu og 

gönguleiðum. Það skilti þarf að vera á nokkrum tungumálum: íslensku, ensku, en einnig á 

þýsku og frönsku þar sem þær þjóðir eru í meirihluta erlendra gesta sem heimsækja svæðið. 

Þetta skilti ætti að vera á stað þar sem fólk er líklegt til að stoppa, til dæmis uppi á Galta þar 

sem gott útsýni er yfir svæðið en einnig er möguleiki á að hafa það við vegamótin niður að 

Blágiljum þar sem aðstaða landvarða er og gistiaðstaða.  

Þar sem flestir gestir stoppa við Laka og Tjarnargíg verður aðaláhersla upplýsingagjafar þar. 

Á báðum stöðum eru viðveruhús þar sem landverðir taka á móti gestum og stefnt er að því að 

leggja gestagötu með tilheyrandi bæklingi við Laka. Einnig er til fræðslubæklingur með korti 

af svæðinu. Í bæklingnum koma fram helstu upplýsingar um jarðfræði, lífríki og sögu svæðis 

en þar mætti brýna fyrir fólki hversu viðkvæmt svæðið er, hvers vegna það er friðlýst og 

hverjar reglur svæðisins eru. Það verður að vera augljóst fyrir fólki að svæðið er viðkvæmt og 

að ekki megi ganga hvar sem er. Í upplýsingum er mikilvægt að komi fram hvað megi og 

hvað ekki, hverjar séu reglur svæðis og af hverju. Í núverandi bæklingi er tekið fram í næst 

neðsta punkti upplýsinga um reglur svæðis, að ekki megi ganga utan merkta gönguleiða en 

auðvelt er að taka ekki eftir þeirri setningu. Skilaboð til gesta verða að vera skýr, hnitmiðuð 

og persónuleg til að höfða til gesta. Einnig þarf að koma fram til dæmis afleiðingar þess að 

ganga utan göngustíga og hvað gestir geti gert til að leggja sitt af mörkum fyrir svæðið.  

Með fjölgun ferðamanna þyrfti einnig að huga að fjölgun landvarða. Landverðir hafa stórt 

hlutverk í stjórnun svæða og með túlkun sinni geta þeir betur náð til gesta heldur en 

bæklingur eða skilti því þeir höfða til mannlegra þarfa og tilfinninga. Persónuleg nálgun gefur 
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betri upplifun heldur en bannskilti í náttúrunni og með landvörðum er auðveldara að hafa 

yfirsýn yfir svæðið. Hægt væri að vera með náttúrutúlkun á þeim tíma sem flestir ferðamenn 

koma, það myndi stýra betur umferðinni á svæðinu og fólk fengi betri upplýsingar. Með 

skipulögðum ferðum um svæðið væri betur hægt að auka náttúrutúlkun og fræðslu til 

ferðamanna ef leiðsögumaður myndi fylgja hverjum hóp.  

5. Lokaorð 
Tvær tillögur eru taldar bestar til að varðveita ásýnd og náttúrufar Lakagíga eftir því hve 

fjölgun fólks verður mikil á svæðinu. Með svæðaskiptingu er fólk frjálsara og svæðið nýtt 

sem göngusvæði. En með vaxandi fjölgun ferðamanna yrði eftirlit erfiðara og meiri hætta á 

neikvæðum áhrifum umferðarinnar. Þá yrði að grípa til enn frekari aðgerða. Svæðinu væri 

fyrir bestu að loka fyrir almennri umferð á hringvegi Lakagíga (F207) og hafa skipulagðar 

áætlunarferðir með eða án leiðsagnar. Með tilliti til mikillar fjölgunar ferðamanna á svæðinu 

er það besta lausnin til að samþætta verndun náttúrunnar og upplifun ferðamanna auk þess að 

hún fellur vel að markmiðum Vatnajökulsþjóðgarðs.   

Báðar tillögur gera ráð fyrir áframhaldandi uppbyggingu innviða við Laka, við Tjarnargíg og í 

Eldborgarfarvegi til að styrkja svæðið og vernda gjall og gróður. Einnig þarf að þróa 

vöktunaráætlun til að meta hvar og hvenær þolmörkum er náð og grípa þarf til aðgerða.  

Upplýsingagjöf er mjög mikilvægur þáttur í stjórnun og með fjölgun ferðamanna þyrfti að 

fjölga landvörðum. Landverðir hafa stórt hlutverk í stjórnun svæða og með túlkun sinni ná 

þeir vel til gesta. Setja þarf upplýsingaskilti við inngang svæðis með mikilvægum 

grunnupplýsingum og í upplýsingabæklingi þurfa mikilvæg skilaboð til ferðamanna að vera 

skýr. Brýna þarf fyrir ferðamönnum að raska ekki gróðri og gjallgígum og ganga eftir 

merktum leiðum. Með skipulögðum ferðum um svæðið væri betur hægt að auka náttúrutúlkun 

og fræðslu til ferðamanna þar sem leiðsögumaður myndi fylgja hverjum hóp að minnsta kosti 

að fyrsta áfangastað.  
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