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Útdráttur 

Akstur utan vega hefur verið bannaður á Íslandi frá árinu 1971. Þrátt fyrir það hafa fáar 

rannsóknir verið gerðar á slíkum akstri hér á landi hvað varðar umfang, umhverfisáhrif, 

vöktun og viðhorf. Erlendar rannsóknir sýna fram á að umhverfisáhrif af slíkum akstri eru 

umtalsverð. Þess vegna er nauðsynlegt að komast að því hvers vegna fólk ekur utan vega til 

þess að geta stemmt stigu við vandanum. Í þessari megindlegu rannsókn eru könnuð 

viðhorf Íslendinga til utanvegaaksturs og reynt að komast að því hvers vegna fólk ekur utan 

vega. Hannaður var spurningalisti með þessi markmið í huga og hann sendur til 1141 

einstaklings sem voru valdir með handahófsúrtaki úr þjóðskrá. Til baka bárust 587 svör, 

eða 51,4% svörun.  

Niðurstöður sýna að viðhorf Íslendinga til aksturs utan vega eru yfirleitt fremur neikvæð. 

Þrátt fyrir það eru algengustu ástæður aksturs utan vega á Íslandi þær að fólki finnst það 

spennandi og gaman. Það er enn fremur eftirtektarvert að yfir 60% Íslendinga hefur séð 

einhvern aka utan vega, um helmingur þekkir einhvern sem það hefur gert og um 

þriðjungur segist hafa gert það sjálfur. Þessi rannsókn er fyrsta rannsókn sinnar tegundar á 

Íslandi þar sem á kerfisbundinn hátt er reynt að komast að ástæðum utanvegaaksturs og 

viðhorfum almennings til hans. Vonast er til að niðurstöður rannsóknarinnar geti nýst til 

stefnumörkunar á Íslandi í tengslum við akstur utan vega. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna að mikilvægt er að fræða almenning um skaðsemi utanvegaaksturs og nauðsynlegt er 

að auka uppbyggingu á vegum landsins til þess að fækka þeim tilfellum þar sem 

utanvegaakstur er óviljaverk. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Driving off established trails is an environmental problem that has little been studied in 

Iceland despite it having been forbidden since 1971. Studies in other countries show that 

the environmental effects of driving off established trails are considerable and lasting. In 

this study I explore the attitudes of Icelandic people towards driving off established trails 

and try to find out its underlying causes. A questionnaire was sent out to 1141 Icelanders, 

randomly selected from the national registry and 578 answers were collected. The results 

show that the attitudes of Icelanders towards driving off established trails are 

predominantly negative. Despite that the most common causes for driving off established 

trails are excitement and entertainment. Furthermore, over 60 percent of Icelanders have 

seen someone drive off established trails, around half of the nation knows someone who 

has done the same and around one third has driven off established trails themselves. 

Hopefully the results of the study can be used for policy making concerning this important 

issue by sheding light on how this driving off established trails can be counteracted. The 

results show that it is important to increase education in Iceland on the environmental 

effects caused by people driving off established trails, as well as to improve road 

infrastructure in the country to reduce the instances when driving off established trails is 

involuntary. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þetta verk er tileinkað öllum þeim sem hafa tekið sér hrífu í hönd til þess að raka yfir 

ummerki um akstur utan vega í náttúru Íslands. 

 

 





 

Formáli  

Athygli mín á akstri utan vega var vakin þegar ég á barnsaldri fór með foreldrum mínum í 

uppgræðsluferðir þar sem markmiðið var að græða upp för eftir utanvegaakstur. Við fórum 

í slíkar ferðir bæði í Þórsmörk og á Reykjanesskagann. Ferðirnar voru farnar á vegum 

Landgræðslu ríkisins og Ferðaklúbbsins 4x4 og deildar innan hans sem þá hét 

Jeppavinafélag Suðurnesja. Ég var rétt um sex ára þegar ferðirnar voru farnar og í minninu 

voru þettar miklar ævintýraferðir í fallegri náttúru. Akstursförin náðu mér upp að mitti og 

ég fékk að hjálpa til við að dreifa fræjum og laga landið. Það skiptir lítið barn miklu máli 

að fá að taka þátt í verkefnum fullorðna fólksins og þess vegna fannst mér mikið til um 

þessar ferðir og þær fengu mig til þess að vilja fara vel um land og náttúru. Enn þann dag í 

dag ríkir í mér sterk löngun til þess að hugsa vel um náttúruna og af þeirri ástæðu gerðist ég 

landvörður árið 2008 og hef á sumrin starfað sem slíkur síðan. Þá má segja að kynni mín af 

akstri utan vega hafi verið endurnýjuð af krafti. Í því starfi þarf reglulega að raka yfir ný för 

eftir utanvegaakstur til þess að má út ummerkin. Það er gert til þess að minnka líkurnar á 

því að förunum verði fylgt og aftur ekið utan vega. Einnig þarf að tala við ferðamenn sem 

staðnir eru að verki við slíkan akstur og veita þeim fræðslu og tiltal. Það telst þó til 

undantekninga ef að maður grípur einhvern glóðvolgan við athæfið, venjulega eru einu 

vísbendingarnar ummerkin sem maður sér á landinu.  

  

Þessi endurteknu afskipti mín af utanvegaakstri hafa óneitanlega vakið áhuga minn á þessu 

merkilega fyrirbæri sem utanvegaakstur er. Þegar kom svo að því að ég skyldi skrifa 

meistararitgerð í umhverfis- og auðlindafræðum skaut sú hugmynd upp kollinum að 

rannsaka hvers vegna fólk æki utan vega, svo hægt sé að ráðast að rót vandans. Því hefur 

þessi rannsókn nú litið dagsins ljós.  

 

 

 

 





ix 

Efnisyfirlit 

Myndir ................................................................................................................................. xi 

Töflur ................................................................................................................................. xiv 

Þakkir ................................................................................................................................. xv 

1 Inngangur ........................................................................................................................ 1 

2 Áhrif af utanvegaakstri og viðhorf til hans .................................................................. 3 

2.1 Umhverfisáhrif af utanvegaakstri ............................................................................ 3 

2.1.1 Áhrif á jarðveg ............................................................................................... 3 

2.1.2 Áhrif á vatn í jarðvegi .................................................................................... 5 

2.1.3 Áhrif á gróður................................................................................................. 5 

2.1.4 Áhrif á loftgæði .............................................................................................. 6 

2.2 Áhrif utanvegaaksturs á víðerni ............................................................................... 7 

2.2.1 Skilgreiningar á víðernishugtakinu ................................................................ 7 

2.2.2 Víðerni á Íslandi ............................................................................................. 8 

2.2.3 Víðerni og akstur utan vega ........................................................................... 9 

2.3 Ástæður utanvegaaksturs samkvæmt fyrri rannsóknum ........................................ 10 

2.4 Niðurlag ................................................................................................................. 11 

3 Um akstur utan vega á Íslandi ..................................................................................... 13 

3.1 Lög og reglugerðir um akstur utan vega ................................................................ 13 

3.2 Utanvegaakstur á Íslandi í sögulegu ljósi .............................................................. 15 

3.3 Mögulegar ástæður utanvegaaksturs á Íslandi ....................................................... 16 

4 Gögn og aðferðir ........................................................................................................... 19 

4.1 Aðferðafræði ......................................................................................................... 19 

4.2 Gerð og uppbygging spurningalista ....................................................................... 19 

4.3 Framkvæmd rannsóknar ........................................................................................ 21 

4.4 Úrvinnsla gagna ..................................................................................................... 21 

5 Niðurstöður .................................................................................................................... 23 

5.1 Viðhorf .................................................................................................................. 23 

5.1.1 Umfang vandans .......................................................................................... 23 

5.1.2 Umhverfisáhrif af utanvegaakstri og viðhorf til fræðslu.............................. 28 

5.1.3 Viðhorf til laga ............................................................................................. 32 

5.1.4 Viðhorf til eftirlits með utanvegaakstri ........................................................ 40 

5.2 Hverjir aka utan vega ............................................................................................. 43 

5.3 Ástæður utanvegaaksturs ....................................................................................... 45 

6 Umræða og ályktanir .................................................................................................... 49 

6.1 Viðhorf til aksturs utan vega ................................................................................. 49 

6.1.1 Viðhorf til eftirlits og undantekninga í lögum ............................................. 49 

6.1.2 Umfang utanvegaaksturs og afleiðingar ....................................................... 50 



x 

6.2 Ástæður utanvegaaksturs ....................................................................................... 50 

6.3 Hverjir aka utan vega ............................................................................................. 51 

6.4 Tillögur að fyrirbyggjandi aðgerðum ..................................................................... 52 

6.4.1 Fræðsla ......................................................................................................... 52 

6.4.2 Beinar aðgerðir ............................................................................................ 53 

6.5 Takmarkanir rannsóknar ........................................................................................ 54 

7 Lokaorð .......................................................................................................................... 55 

Heimildir ............................................................................................................................. 57 

Viðauki: Spurningalistinn ................................................................................................. 65 
 

 



xi 

Myndir 

Mynd 1. Hér sést vel hvernig vatn situr í förum eftir akstur utan vega í Hrossadal í 

Eyjafirði. ............................................................................................................. 4 

Mynd 2. Mat þátttakenda á því hversu umfangsmikil ummerki um utanvegaakstur eru 

á  Íslandi. .......................................................................................................... 23 

Mynd 3. Mat þátttakenda á þvi hversu umfangsmikil ummerki um utanvegaakstur eru 

eftir menntun (%).  ............................................................................................ 24 

Mynd 4. Staðsetning mestu ummerkja um utanvegaakstur að mati þátttakenda. ................ 24 

Mynd 5. Fjöldi ferða innanlands á ári. ............................................................................... 25 

Mynd 6. Mat þátttakenda á því hversu umfangsmikil ummerki um utanvegaakstur eru 

eftir fjölda ferða innanlands á ári (%). ............................................................ 25 

Mynd 7. Mat þátttakenda á því hversu algengur akstur utan vega vera er. ........................ 26 

Mynd 8. Mat þátttakenda á því hversu algengur akstur utan vega er eftir kyni (%). .......... 26 

Mynd 9. Mat þátttakenda á því hversu algengur akstur utan vega er eftir menntun 

(%). ................................................................................................................... 27 

Mynd 10. Vandamál vegna utanvegaaksturs að mati þátttakenda. ..................................... 27 

Mynd 11. Vandamál vegna utanvegaaksturs að mati þátttakenda eftir aldri (%). .............. 28 

Mynd 12. Umhverfisáhrif af utanvegaakstri að mati þátttakenda. ...................................... 28 

Mynd 13. Umhverfisáhrif af utanvegaakstri að mati þátttakenda eftir kyni (%).  ............... 29 

Mynd 14. Umhverfisáhrif af utanvegaakstri að mati þátttakenda eftir aldri (%). .............. 29 

Mynd 15. Umhverfisáhrif af utanvegaakstri að mati þátttakenda eftir búsetu (%). ............ 30 

Mynd 16. Mat þátttakenda á því á hvers konar landi akstur utan vega veldur 

minnstum skaða. ............................................................................................... 30 

Mynd 17. Mat þátttakenda á því á hvers konar landi akstur utan vega veldur mestum 

skaða. ................................................................................................................ 31 

Mynd 18. Mat þátttakenda á því hvort fræðsla um utanvegaakstur sé nægileg. ................. 31 



xii 

Mynd 19. Mat þátttakenda á því hvort fræðsla um utanvegaakstur sé nægileg eftir 

kyni (%). ........................................................................................................... 32 

Mynd 20. Mat þátttakenda á því hvort akstur út fyrir merktan veg eða slóða sé 

utanvegaakstur. ................................................................................................ 33 

Mynd 21. Mat þátttakenda á því hvort akstur út fyrir merktan veg eða slóða á auðri 

jörð sé utanvegaakstur. .................................................................................... 33 

Mynd 22. Mat þátttakenda á því hvort akstur út fyrir merktan veg eða slóða á 

frosinni, snævi þakinni jörð sé utanvegaakstur. ............................................... 34 

Mynd 23. Mat þátttakenda á því hvort akstur utan vega á frosinni, snævi þakinni jörð 

sé utanvegaakstur eftir kyni (%). ...................................................................... 34 

Mynd 24. Mat þátttakenda á því hvort að akstur á jökli sé utanvegaakstur. ...................... 35 

Mynd 25. Mat þátttakenda á því hvort að akstur á jökli sé utanvegaakstur eftir kyni 

(%). ................................................................................................................... 35 

Mynd 26. Mat þátttakenda á því hvort að akstur á jökli sé utanvegaakstur eftir aldri 

(%). ................................................................................................................... 36 

Mynd 27. Mat þátttakenda á því hvort að akstur á jökli sé utanvegaakstur eftir 

tekjum heimilis (%). .......................................................................................... 36 

Mynd 28. Mat þátttakenda á því hvort akstur út fyrir merktan veg eða slóða vegna 

vinnu sé utanvegaakstur. .................................................................................. 37 

Mynd 29. Mat þátttakenda á því hvort akstur út fyrir merktan veg eða slóða vegna 

vinnu sé utanvegaakstur eftir búsetu (%). ........................................................ 37 

Mynd 30. Mat þátttakenda á því hvort akstur út fyrir merktan veg eða slóða vegna 

rannsókna sé utanvegaakstur. .......................................................................... 38 

Mynd 31. Mat þátttakenda á því hvort akstur út fyrir merktan veg eða slóða vegna 

neyðartilfellis sé utanvegaakstur. ..................................................................... 38 

Mynd 32. Mat þátttakenda á því hvort akstur út fyrir merktan veg eða slóða vegna 

neyðartilfellis sé utanvegaakstur eftir aldri (%). ............................................. 39 

Mynd 33. Mat þátttakenda á því við hvaða aðstæður utanvegaakstur ætti að vera 

leyfilegur. .......................................................................................................... 39 

Mynd 34. Mat þátttakenda á því hvernig tekið er á utanvegaakstri. ................................... 40 

Mynd 35. Mat þátttakenda á því hvernig tekið er á utanvegaakstri eftir kyni (%). ............ 40 

Mynd 36. Mat þátttakenda á því hvernig tekið er á utanvegaakstri eftir aldri (%). ........... 41 



xiii 

Mynd 37. Viðhorf þátttakenda til þess hvort þeir séu fylgjandi því að sektað sé fyrir 

akstur utan vega. ............................................................................................... 41 

Mynd 38. Viðhorf þátttakenda til þess hvort þeir séu fylgjandi því að sektað sé fyrir 

akstur utan vega eftir aldri (%). ....................................................................... 42 

Mynd 39. Mat þátttakenda á því hverjir eigi að hafa heimild til þess að sekta fyrir 

akstur utan vega. ............................................................................................... 42 

Mynd 40. Mat þátttakenda á því hvort íslenskir eða erlendir ferðamenn séu líklegri 

til að aka utan vega. ......................................................................................... 43 

Mynd 41. Mat þátttakenda á því hvort íslenskir eða erlendir ferðamenn séu líklegri 

til að aka utan vega eftir aldri (%). .................................................................. 43 

Mynd 42. Hlutfall þátttakenda sem hafa séð einhvern aka utan vega, þekkja einhvern 

sem hefur gert það eða hafa sjálfir ekið utan vega (%). ................................... 44 

Mynd 43. Hlutfall þátttakenda sem þekkja einhvern sem ekið hefur utan vega, eftir 

aldri (%).  .......................................................................................................... 44 

Mynd 44. Hlutfall þátttakenda sem hafa ekið utan vega, eftir kyni (%).  ............................ 45 

Mynd 45. Viðhorf þátttakenda til þess hvað eru algengar og óalgengar ástæður 

utanvegaaksturs (%). ........................................................................................ 46 

Mynd 46. Ástæður utanvegaaksturs (%). ............................................................................. 48 

 



xiv 

Töflur 

Tafla 1. Aukning á rúmþyngd jarðvegs eftir því hve oft er ekið yfir hann. ........................... 4 

Tafla 2. Fjöldi og hlutfall þátttakenda í hverjum aldursflokki. ........................................... 21 

Tafla 3. Fjöldi og hlutfall þátttakenda eftir kjördæmum og hlutfall Íslendinga í 

þjóðskrá eftir kjördæmum. ............................................................................... 22 

Tafla 4. Skipting þátttakenda eftir tekjum heimilis. ............................................................ 22 

 

 

 



xv 

Þakkir 

Ég vil byrja á að þakka Landgræðslu ríkisins, Ferðaklúbbnum 4x4 og Landvernd sem 

styrktu þessa rannsókn fjárhagslega. Án þeirra stuðnings hefði hún ekki orðið að veruleika. 

Hjálpsemi og liðlegheit starfsfólks Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands voru ennfremur 

stór þáttur í því að af þessari rannsókn gat orðið. Hjörleifur Finnsson og Helga Árnadóttir á 

norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs veittu mér aðgang að óútgefnum gögnum sem komu að 

góðum notum og þakka ég þeim fyrir það. Andrési Arnalds hjá Landgræðslu ríkisins þakka 

ég góðar ráðleggingar og skjót svör og Guðmundi Inga Guðbrandssyni fyrir að beina 

sjónum mínum að þessu verkefni.  

Rannveigu Ólafsdóttur og Önnu Dóru Sæþórsdóttur, leiðbeinendum mínum, vil ég þakka 

fyrir að gefa mér tækifæri á að skrifa um málefni sem stendur mér nærri. Ég vil einnig 

þakka Brynhildi Davíðsdóttur, umsjónakennara umhverfis- og auðlindafræðinnar, fyrir góð 

ráð og hvatningu þegar ég þurfti á henni að halda. 

Gyðu Þórhallsdóttur og Gunnhildi Ingibjörgu Georgsdóttur samnemendum mínum, sem 

voru mér samferða í vinnu við lokaverkefnin okkar, þakka ég fyrir góðar samræður og 

ábendingar. Sérstaklega vil ég þakka Gyðu fyrir mikinn og góðan stuðning og hvatningu. 

Þá á Eydís Mary Jónsdóttir þakkir skildar fyrir mikla og góða aðstoð á lokametrunum. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni. Þorvaldi Sigurðssyni móðurbróður mínum og 

íslenskufræðingi fyrir yfirlestur, foreldrum mínum, Björgu Sigurðardóttur og Jökli 

Einarssyni, fyrir að standa alltaf með mér og systkinum mínum, Lilju og Sigurði, fyrir að 

vera dásamleg. Sérstaklega vil ég þakka móður minni fyrir óþrjótandi þolinmæði, góðar 

ábendingar og endurtekinn yfirlestur. Án þessa hefði ég ekki náð að ljúka þessu verkefni. 
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1 Inngangur 

Margt bendir til þess að umferð um óbyggðir Íslands hafi aukist umtalsvert á undanförnum 

árum (Vegagerðin, 2012). Þessa aukningu má einkum rekja til þess að Íslendingar ferðast í 

auknum mæli um eigið land og þess að þeim erlendu ferðamönnum sem ferðast á eigin 

vegum um landið hefur fjölgað á undanförnum árum (Bjarni Reynarsson, 2010; 

Rögnvaldur Guðmundsson, 2010; Markaðs- og miðlarannsóknir ehf., 2012). Aukin umferð 

ásamt fleiri ferðamönnum hefur ýmsar afleiðingar í för með sér, bæði góðar og slæmar. 

Sem dæmi má nefna að fleiri ferðamönnum geta fylgt auknar tekjur af ferðaþjónustu auk 

þess sem fleiri fá að upplifa íslenska náttúru. Önnur afleiðing ferðamennsku, og verri, er 

akstur utan vega. Slíkur akstur hefur lengi verið vandamál á Íslandi og hefur verið 

bannaður með lögum frá árinu 1971 (Lög um náttúruvernd nr. 47/1971). 

Utanvegaakstur hefur skaðleg áhrif á ýmsa þætti í umhverfinu. Þar má helst nefna jarðveg, 

gróður, loftgæði og vatn (t.d. Ouren o.fl., 2007). Akstur utan vega veldur því meðal annars 

að rúmþyngd jarðvegsins eykst og hann þjappast (t.d. Liddle, 1997). Þjöppun jarðvegs 

veldur því að plöntur sem vaxa í förunum verða minni en þær sem vaxa í óþjöppuðum 

jarðvegi (t.d. Adams o.fl., 1982; Bolling og Walker, 2000). Þjöppun jarðvegsins leiðir 

einnig til þess að vatn rennur síður inn í jarðveginn sem hefur áhrif á samsetningu plantna á 

svæðinu (Adams o.fl., 1982), hætta á vatnsrofi eykst (t.d. Berglind Orradóttir og Ólafur 

Arnalds, 2007b) og hringrás vatns á svæðinu truflast (Berglind Orradóttir, o.fl., 2006). Auk 

þessa getur myndast mikil svifryksmengun af akstri utan vega (t.d. Goossens og Buck, 

2011; Goossens, Buck og McLaurin, 2012) sem hefur umtalsverð áhrif á heilsu manna (t.d. 

Krage Carlsen, 2010; Pope o.fl., 2006; Samet o.fl., 2000) og hefur einnig áhrif á vöxt og 

afkomuskilyrði plantna (t.d. Spellberg og Morrison, 1998). Auk þessa geta ummerki um 

akstur utan vega haft slæm áhrif á upplifun ferðamanna af landinu (t.d. Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, 2009).  

Hugtakið utanvegaakstur hefur ekki verið skilgreint sérstaklega í íslenskum lögum og þess 

vegna hefur reynst erfitt að meta í hvaða tilfellum er um utanvegaakstur að ræða og hvenær 

ekki, til dæmis þegar ekið er á ógreinilegum og/eða gömlum slóða (Nefnd um endurskoðun 

náttúruverndarlaga, 2011). Í þessu verkefni er akstur utan vega skilgreindur sem akstur 

utan vega og slóða þar sem ekki hefur verið ekið áður.  

Markmið þessa verkefnis er þríþætt. Í fyrsta lagi að kanna áhrif aksturs utan vega á 

umhverfið með því að skoða og safna saman heimildum þar að lútandi. Í öðru lagi að kanna 

með megindlegri rannsókn viðhorf Íslendinga til utanvegaaksturs og ýmissa þátta sem 

tengjast slíkum akstri, svo sem umfangs, lagasetninga og eftirlits, og í þriðja lagi að komast 

að því með rannsókninni hverjir aka utan vega og hvers vegna. Spurningakönnun var send 

með tölvupósti til 1141 Íslendings sem voru valdir handahófskennt úr netpanel 

Félagsvísindastofnunnar en í honum er fólk, valið með slembiúrtaki úr þjóðskrá, sem 

samþykkt hefur að svara netkönnunum (Félagsvísindastofnun, e.d.). Til baka bárust 587 

svör og mynda þau niðurstöður rannsóknarinnar. 
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Þessi ritgerð hefst á inngangi og svo á fræðilegum bakgrunni þar sem rædd eru áhrif 

utanvegaaksturs á jarðveg, gróður, loftgæði og vatn, auk áhrifa hans á víðerni. Einnig er 

greint frá niðurstöðum úr fyrri viðhorfsrannsóknum þar sem komið er inn á akstur utan 

vega. Í þriðja kafla er fjallað um akstur utan vega á Íslandi, lög og reglugerðir sem fjalla 

um hann, sögu hans á Íslandi ásamt mögulegum ástæðum fyrir því að fólk ekur utan vega. 

Fjórði kafli heitir Gögn og aðferðir og þar er fjallað um gerð spurningalistans, 

uppbyggingu hans, framkvæmd rannsóknarinnar og greint frá því hvernig staðið var að 

úrvinnslu gagnanna. Í kjölfarið fylgir niðurstöðukaflinn þar sem reifaðar eru niðurstöður 

rannsóknarinnar. Þar á eftir eru umræður og ályktanir þar sem meðal annars er rætt hvað sé 

hægt að gera til þess að koma í veg fyrir utanvegaakstur. Að lokum, í sjöunda kafla, eru 

lokaorð til þess að draga saman efni ritgerðarinnar. 
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2 Áhrif af utanvegaakstri og viðhorf 
til hans 

2.1 Umhverfisáhrif af utanvegaakstri 

2.1.1 Áhrif á jarðveg 

Akstur utan vega getur haft margvísleg, og gjarnan umtalsverð áhrif á jarðveg. Í ýmsum 

rannsóknum hefur verið sýnt fram á mismunandi áhrif eins og þjöppun jarðvegs (e. 

compaction), í efri lögum jarðvegsins, meiri yfirborðsþéttni (e. soil strength) og minna ísig 

vatns (e. infiltration) (t.d. Liddle, 1997; Liddle og Grieg-Smith, 1975; Wilshire, Nakata, 

Shipley og Prestegaard, 1978; Webb, Ragland, Godwin og Jenkins, 1978; Webb, 1982; 

Lovich og Bainbridge, 1999). Þessar breytingar á jarðveginum tengjast og hafa innbyrðis 

áhrif hver á aðra (Wilshire o.fl. 1978; Adams, Endo, Stolzy, Rowlands og Johnson, 1982; 

Webb 1982).  

Sýnt hefur verið fram á að akstur utan vega leiðir til þess að yfirborð jarðvegs þjappast (e. 

compaction) (t.d. Liddle og Grieg-Smith, 1975; Wilshire o.fl., 1978; Webb o.fl., 1978; 

Webb, 1982). Það getur haft margs konar afleiðingar. Wilshire o.fl. (1978) rannsökuðu 

áhrif utanvegaaksturs á jarðveg á sjö svæðum í San Francisco flóa. Þar er slíkur akstur 

algengur og sýndu þeir fram á að rúmþyngd leirkennds jarðvegs (e. loamy soils) eykst 

þegar hann þjappast, allt niður á 90 sentimetra dýpi. Í kjölfar þjöppunar eykst 

yfirborðsþéttni jarðvegs og saman veldur þetta því að minna vatn streymir inn í jarðveginn 

frá yfirborðinu (Wilshire o.fl., 1978; Adams o.fl., 1982; Webb, 1982), en streymi vatns í 

jarðveg hefur á síðustu árum verið kallað ísig á íslensku (Berglind Orradóttir, Ólafur 

Arnalds og Jóhann Þórsson, 2006). Ýmsir þættir skipta máli þegar afleiðingar 

utanvegaaksturs á jarðveg eru metnar, til að mynda stærð og þyngd ökutækis, fjöldi skipta 

sem ekið er í sömu förum og akstursháttalag. Til dæmis verða för breiðari og dýpri þegar 

teknar eru krappar beygjur heldur en þegar ekið er beint eða teknar eru aflíðandi beygjur 

(Goossens og Buck, 2009b; Lovich og Bainbridge, 1999; Ayers, 1994).  

Í fræðilegri samantekt á áhrifum aksturs í eyðimörkum Kaliforníu komust Lovich og 

Bainbridge (1999) að því að grófur jarðvegur, með mismunandi kornastærð, þjappast meira 

en fíngerðari jarðvegur. Það sama virðist gilda um jarðveg sem inniheldur mikið vatn eins 

og niðurstöður Webb (1982) á áhrifum af akstri mótorhjóla í Mojave eyðimörkinni eftir 1, 

10, 100 og 200 ferðir benda til. Íslenskur eldfjallajarðvegur er því líklegur til að vera 

viðkvæmur fyrir þjöppun en að sögn Ólafs Arnalds og Hlyns Óskarssonar (2009) hefur 

hann mikla vatnsrýmd og getur þar af leiðandi innihaldið mjög mikið vatn.  

Lovich og Bainbridge (1999) og Adams og fleiri (1982) benda á að þjöppun jarðvegs eykst 

eftir því sem oftar er ekið í sömu förunum. Það þýðir þó ekki að fyrsti akstur á svæði hafi 

engin áhrif. Rannsókn Adams og fleiri (1982) á afleiðingum þjöppunar jarðvegs eftir akstur 
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í Mojave eyðimörkinni í Kaliforníu sýna að yfirborðsþéttni jarðvegsins jókst við að ekið 

var á honum aðeins einu sinni, en aukningin var mismikil eftir því hversu þurr eða blautur 

jarðvegurinn var. Eftir að ekið hafði verið í sömu förum í 10-20 skipti var jarðvegurinn of 

harður til þess að hægt væri að mæla yfirborðsþéttni með penetrometer mælitæki 

(kónpróf
1
). Ennfremur bendir margt til þess að hlutfallslega hafi fyrsta ökutækið mest áhrif. 

Iverson og fleiri (1981) komust að þeirri niðurstöðu að logarithmískt samband er á milli 

fjölda ökutækja sem aka yfir jarðveg á þurrum svæðum (e. arid landscapes) og aukningu á 

rúmþyngd hans í hjólförunum (tafla 1). Ýmsir hafa sýnt fram á það að þegar jarðvegur 

hefur þjappast mikið getur það tekið hann áraraðir og jafnvel aldir að jafna sig með 

náttúrulegum hætti (t.d. Webb, 1982; Prose, 1985; Lovich og Bainbridge, 1999). 

Ennfremur sýndi Prose (1985) fram á með rannsókn sem gerð var í Mojave eyðimörkinni 

að það getur tekið jarðveg nokkurn tíma að jafna sig jafnvel þó að aðeins hafi verið ekið 

einu sinni yfir hann.  

Tafla 1. Aukning á rúmþyngd jarðvegs eftir því hve oft er ekið yfir hann (Iverson o.fl., 1981, 915). 

Fjöldi skipta sem ekið er yfir svæðið Meðaltals rúmþyngd jarðvegs (g/cm³) 

0 1,52 

1 1,60 
10 1,68 
100 1,77 
200 1,78 

 

Samkvæmt Webb (1982) veldur 

þjöppun jarðvegs og aukin 

yfirborðsþéttni því að ísigsgeta 

jarðvegsins minnkar. Það verður þess 

valdandi að regnvatn og 

leysingavatn, sem jarðvegurinn hefði 

annars dregið í sig, rennur í 

hjólförunum (mynd 1). Við það hefst 

jarðvegsrof af völdum vatnsins vegna 

þess að það grefur sig sífellt dýpra í 

jarðveginn og getur jafnvel farið svo 

að skurður myndist (e. gully) (Webb 

o.fl, 1978; Iverson o.fl., 1981; Webb, 

1982; Hinkley o.fl. 1983). Í því 

samhengi er áhugavert að íslenskum 

eldfjallajarðvegi (Andosol) er mjög 

hætt við jarðvegseyðingu af völdum 

vatnsrofs (Maeda, Takenaka og 

                                                 

1
 Kónpróf eða keilupróf er gert til þess að 

mælaefniseiginleika jarðvegs. Keilu er sleppt  

fyrir ofan sýnið og mælt hversu djúpt ofan 

í jarðveginn hún sígur (Vegagerðin, 2006). 

   Mynd 1. Hér sést vel hvernig vatn situr í förum eftir akstur utan 

vega í Hrossadal í Eyjafirði (Völundur Jónsson, 2008, úr 

einkasafni höfundar, birt með hans leyfi). 
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Warkentin, 1977; Ólafur Arnalds o.fl., 1997; Ólafur Arnalds, 2008; Ólafur Arnalds og 

Hlynur Óskarsson, 2009). Webb (1982) bendir auk þess á hve mikilvægt það er fyrir 

ísigshraða jarðvegs að yfirborð hans sé óspillt, sér í lagi á melum með mikið holurými en 

samkvæmt Ólafi Arnalds og Hlyni Óskarssyni (2009) eru þeir algengir á Íslandi. Hætta er 

einnig á því að stöðugleiki jarðvegs minnki í kjölfar aksturs utan vega. Það er vegna þess 

að gróður, en gróður eykur stöðugleika jarðvegsins, á erfiðara uppdráttar vegna þjöppunar 

eins og Webb og fleiri (1978) sýndu fram á og vegna þess að verndandi yfirborð jarðvegs 

rofnar eins og Hinkley og fleiri (1983) benda á. Samkvæmt Lovich og Bainbridge (1999) 

getur þetta verndandi yfirborð til dæmis verið mosi, fléttur, gróður og ólífrænt yfirborð (e. 

desert pavement). Hudson (1971) benti á að það getur tekið allt að 300-500 ár fyrir 

yfirborðið að jafna sig á náttúrulegan hátt. Þess konar rof í yfirborði jarðvegsins opnar leið 

að honum fyrir roföflin vatn og vind og gerir hann viðkvæmari fyrir jarðvegsrofi. 

Jarðvegsrofið eykst því í sífellu nema eitthvað sé að gert.  

2.1.2 Áhrif á vatn í jarðvegi 

Minna ísig vatns í jarðveg getur haft ýmis áhrif. Berglind Orradóttir og Ólafur Arnalds 

(2007b) benda meðal annars á það að í kjölfar minna ísigs verður minna vatn í efstu lögum 

jarðvegsins sem þýðir að plöntur hafa minna vatn til umráða sem og að hætta á vatnsrofi 

eykst. Minna ísig getur einnig haft neikvæð áhrif á vatnsbúskap vistkerfis. Samkvæmt 

Berglindi Orradóttur og félögum (2006) minnkar geta vistkerfisins til þess að taka við, 

geyma og miðla úrkomuvatni í kjölfar minna ísigs og Berglind Orradóttir og Ólafur 

Arnalds (2007a) sýna fram á að nýtni vatns á staðnum verður þar af leiðandi minni.  

Akstur utan vega getur leitt til þessa en Iverson og fleiri (1981) sýndu fram á það að 

afrennsli vatns (hversu mikið vatn rennur á yfirborðinu) í hjólförum eftir utanvegaakstur á 

þurrum svæðum er fimm sinnum meira en á ósnertum jarðvegi. Það kom einnig fram hjá 

þeim að það vatn sem rennur í slíkum hjólförum ber með sér 10-20 sinnum meira af 

jarðvegsefni en vatn sem rennur á ósnertum jarðvegi. Þar eð vatnsmagn í afrennsli er meira 

en annars væri og hjólförin virka eins og farvegur fyrir vatnið, sér í lagi í brekkum, eru 

meiri líkur á því að vatnið, og lausa efnið sem í því er, endi í lækjum og vötnum (Webb 

o.fl, 1978; Iverson o.fl., 1981; Webb, 1982; Furniss, Flanagan og McFacin, 2000). Furniss 

og fleiri (2000) komust enn fremur að því að lausa efnið úr afrennslinu sest gjarnan fyrir í 

vatnsbólum og þannig getur akstur utan vega leitt til aukinnar setmyndunar í lækjum og 

vötnum. 

2.1.3 Áhrif á gróður 

Akstur utan vega hefur margvísleg áhrif á gróður. Auðsjáanlegustu áhrifin eru þau að 

gróðurinn brotnar og kremst undan hjólum ökutækjanna (Ouren o.fl., 2007; Webb, 1983)  

og samkvæmt Webb (1983) er eyðileggingin meiri eftir því sem oftar er ekið í sömu 

hjólförum. Áhrif utanvegaaksturs á gróður eru þó mun meiri. Meðal annars hefur verið sýnt 

fram á að þjöppun jarðvegs hefur áhrif á vöxt gróðurs á þann hátt að einstaklingar verða 

minni og veikburðari. Ástæðan fyrir þessu er að rætur platnanna eiga erfitt með að komast í 

gegn um þéttari jarðveg og niður í neðri jarðvegslög (Adams o.fl., 1982; Bolling og 

Walker, 2000). Samkvæmt Adams og fleiri (1982) leiðir þetta til þess að plönturnar ná upp 

minni næringu og einstaklingarnir verða minni og á þetta á sérstaklega við um plöntur með 

stórar rætur. Wilshire og fleiri (1978) sýndu enn fremur fram á að lífrænt kolefni í 
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jarðveginum minnkar að meðaltali um 33% í akstursförum sem getur haft áhrif á vöxt 

gróðurs.  

Þjöppun jarðvegs getur einnig leitt til þess að samsetning plantna á svæðinu breytist 

(Adams o.fl. 1982; Prose, Metzger og Wilshire, 1987; Lovich og Bainbridge, 1999). 

Adams og fleiri komust að þeirri niðurstöðu að það sé að hluta til vegna þess að vatnsmagn 

á yfirborði jarðvegsins eykst vegna minna ísigs en áður. Einærar, harðgerðar plöntur eiga 

auðveldara uppdráttar í því umhverfi, en hins vegar getur það tekið fjölærar plöntur allt að 

fimm ár að taka við sér á ný (Adams o.fl., 1982; Prose o.fl., 1987; Lovich og Bainbridge, 

1999). Niðurstöður rannsókna sýna að í Bandaríkjunum er algengt að innlendar fjölærar 

plöntur lúti í lægra haldi fyrir erlendum, jafnvel ágengum (e. invasive) einærum plöntum í 

hjólförum eftir utanvegaakstur (Adams o.fl, 1982; Prose o.fl., 1987; Lovich og Bainbridge, 

1999). Ekki er hægt að fullyrða hvort þetta sé raunin á Íslandi vegna skorts á rannsóknum 

en forvitnilegt er að vita hvort svo sé. 

Akstur utan vega getur einnig haft óbein áhrif á gróður. Ouren og fleiri (2007) benda á að í 

kjölfar minna ísigs í hjólförum eykst raki í jarðveginum nálægt þeim vegna vatnsins sem 

rennur úr þeim. Það getur leitt til þess að gróðurvöxtur verði meiri nálægt förunum en 

almennt er á viðkomandi svæði. Sér í lagi geta fjölærir runnar orðið hærri og þéttari nálægt 

bílförum (Johnson, Vakes og Yonkers, 1975; Lightfoot og Whitford, 1991). Gróður getur 

aukist vegna nýrra tegunda sem berast á svæðið með ökutækjunum og er þá gjarnan um 

aðkomnar (e. non-native) tegundir að ræða (Holzapfel og Schmidt, 1990; Tyser og Worley, 

1992; Parendes og Jones, 2000). Vert er þó að taka fram að samkvæmt Holzapfel og 

Schmidt (1990) gæti verið að aukinn gróðurvöxtur við bílför eigi sér einungis stað á 

þurrum svæðum (e. arid environments) þar sem breytingar á raka í jarðvegi skipta 

hlutfallslega meira máli. Útblástur frá bifreiðum getur einnig virkað sem áburður á nálægan 

gróður og breytt samsetningu gróðursamfélagsins. Það á sérstaklega við um útblástur 

koltvísýrings og nituroxíðs (Bazzaz og Garbutt, 1988; Holzapfel og Schmidt, 1990; Hunt 

o.fl., 1991; Angold, 1997). Að lokum er vert að nefna að rykmyndun í kjölfar aksturs utan 

vega getur haft töluverð áhrif á plöntur. Rykið sest á plönturnar og truflar öndun þeirra og 

getu til að ljóstillífa (Walker og Everett, 1987; Spellerberg og Morrison, 1998). Samkvæmt 

Spellerberg og Morrison (1998) getur það leitt til minni vaxtar, minni plantna og lélegri 

afkomuskilyrða. 

2.1.4 Áhrif á loftgæði 

Svifryksmyndun (PM10) vegna aksturs utan vega er töluverð og kemur aðallega til af því 

að akstur á ósnortnu svæði brýtur upp yfirborð jarðvegsins sem áður hélst saman 

(samloðun) og vindur kemst að til þess að hrífa með sér laus jarðvegskorn (Nakata, 

Wilshire og Barnes, 1976; Walker og Everett, 1987; Lovich og Bainbridge, 1999; 

Goossens og Buck, 2011; Goossens, Buck og McLaurin, 2012). Svifryksmyndunin er meiri 

þegar ekið er á siltríkum
2
 jarðvegi, en þegar ekið er á sandi eða sendnum jarðvegi 

(Goossens og Buck, 2009a; Goossens og Buck, 2009b; Goossens, Buck og McLaurin, 

2012). Í raun sýna Goossens, Buck og McLaurin (2012) fram á það að svifryksmyndun 

                                                 

2
 Silt er fíngerð jarðvegskorn sem eru stærri en leirkorn en minni en sandkorn (Náttúrufræðistofa Kópavogs, 

e.d.). 
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þegar ekið er á sendnum jarðvegi er lítil en aftur á móti mjög mikil á siltríkum jarðvegi. 

Þau sýna enn fremur fram á það að svifryksmyndun vegna aksturs utan vega á svæðum þar 

sem mikið er um slíkan akstur er nánast jafn mikil og svifryksmyndun vegna vindrofs. 

Vindurinn hefur hins vegar meiri áhrif á sendinn jarðveg en utanvegaaksturinn á siltríkan 

jarðveg. Tegund farartækis og aksturshraði hefur einnig áhrif á það hversu mikið svifryk 

myndast við akstur utan vega. Goossens og Buck (2009b) komust að þeirri niðurstöðu að 

meira ryk myndast af akstri fjórhjóls en mótorhjóls en mest er rykmyndunin af akstri 

fólksbíla og jeppa. Rykmyndun er einnig meiri eftir því sem hraðar er ekið. 

Svifryksmengun getur haft mikil áhrif á heilsu manna. Hún getur valdið bólgu í 

öndunarfærum sem svo getur leitt til ýmissa öndunarfæra- og lungnasjúkdóma (Nel, 2005). 

Sem dæmi má nefna að í niðurstöðum nýlegrar íslenskrar meistararitgerðar kom í ljós að 

marktæk fylgni var á milli aukins PM10 og H2S í andrúmsloftinu og fjölda sjúklinga sem 

leystu út lyf gegn teppusjúkdómi í öndunarvegi (Krage Carlsen, 2010). Í rannsóknum hefur 

ennfremur verið sýnt fram á að hærri gildi af PM10 í andrúsmlofti leiða til fjölgunar 

dauðsfalla hjá þeim sem stríða við undirliggjandi hjartavandamál (Pope o.fl., 2006; Samet 

o.fl., 2000). Þá sýndu Samet og fleiri (2000) einnig fram á það að það er fylgni á milli hærri 

PM10 gilda og fjölgunar dauðsfalla vegna öndunarfærasjúkdóma.  

Áhrif svifryksmengunar á loftgæði er án efa eitt stærsta vandamálið sem henni fylgir en þó 

ekki það eina. Rykmyndun hefur áhrif á aðra umhverfisþætti svo sem ljóstillífun og 

afkomuskilyrði plantna, eins og komið var inn á í kafla 2.1.2. Þar eð sýnt hefur verið fram á 

það í erlendum rannsóknum að akstur utan vega veldur mikilli svifryksmengun (Nakata, 

Wilshire og Barnes, 1976; Walker og Everett, 1987; Lovich og Bainbridge, 1999; 

Goossens og Buck, 2011; Goossens, Buck og McLaurin, 2012) væri áhugavert að rannsaka 

hver áhrif utanvegaaksturs á svifryksmengun frá íslenskum jarðvegi eru, sér í lagi í ljósi 

þess hve mikil áhrif slík mengun getur haft á heilsu fólks, en eftir því sem næst verður 

komist hefur þess háttar rannsókn aldrei verið gerð hér á landi. Það má þó leiða líkur að því 

að áhrifin séu þó nokkur í ljósi þess að íslenskur jarðvegur er fremur siltríkur (Ólafur 

Arnalds og Hlynur Óskarsson, 2009) og er mjög hætt við jarðvegseyðingu að völdum 

vindrofs vegna lítillar samloðunar og eðlisþyngdar (Ólafur Arnalds o.fl., 1997). 

2.2 Áhrif utanvegaaksturs á víðerni 

2.2.1 Skilgreiningar á víðernishugtakinu 

Samkvæmt Roderick Nash (2001) urðu víðerni (e. wilderness) til þegar maðurinn fór að 

fjarlægjast náttúruna í lifnaðarháttum sínum. Við það varð aðskilnaður á milli manns og 

náttúru og allt sem ekki tengdist búsetu og lífi mannsins varð villt. Með tímanum breyttist 

hugsunarhátturinn og ósnortin víðerni urðu í hugum margra eitthvað fágætt og verðmætt 

sem nauðsynlegt var að vernda. Bandaríkjamenn voru fyrstir til þess að setja verndun 

víðerna í lög (t.d. Karl Benediktsson, 2000) og er skilgreining þeirra á víðernum úr 

Víðernislöggjöfinni (e. Wilderness act) frá 1964 líklega sú útbreiddasta og þekktasta í 

heimi (t.d. Rannveig Ólafsdóttir og Micael Runnström, 2011). Víðerni er þar lýst sem 

svæði sem er að mestu ósnortið af mannanna höndum og hefur því fengið að þróast 

náttúrulega. Svæðið þarf að vera að minnsta kosti 20 km² og maðurinn má aðeins koma 

þangað sem gestur (The Wilderness Act, 1964).  
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Fleiri hafa skilgreint víðerni eins og til dæmis Alþjóðlegu náttúruverndarsamtökin (IUCN) 

sem setja víðerni í verndarflokk 1b og lýsa þeim sem stórum, ósnortnum svæðum, sem 

halda náttúrulegum einkennum sínum og eru án búsetu manna. Ættbálkar sem lifa og starfa 

í sátt við náttúruna mega þó búa á svæðunum. Vélvædd umferð um svæðin er bönnuð eða 

mjög takmörkuð og þar mega ekki vera nein tæknileg ummerki um manninn, svo sem 

raflínur, vegir og orkumannvirki. Þá er landbúnaður á svæðunum einnig bannaður. 

Aðaltilgangur IUCN með því að vernda víðerni er að tryggja tilvist ósnortinna vistkerfa svo 

núverandi og komandi kynslóðir hafi tækifæri til þess að upplifa slík svæði (IUCN, 2009). 

Á síðari árum hafa fræðimenn fjallað um það að víðerni séu ekki einungis hlutbundin, eins 

og lýst er hér að framan, heldur einnig huglæg (Stankey og Shreyer, 1987; Sæþórsdóttir, 

Hall og Saarinen, 2011). Víðerni eru þannig ekki eingöngu ósnortin svæði af vissri stærð 

heldur einnig upplifun hvers og eins. Menn geta því skynjað svæði sem víðerni þó að það 

falli ekki undir hlutlægar skilgreiningar á því. Sæþórsdóttir og félagar (2011) benda þó á að 

skynjun hvers og eins er einstaklingsbundin og því er mismunandi hvað hver og einn 

upplifir sem víðerni. Lupp og félagar (2011) benda enn fremur á að ýmsir þættir hafa áhrif 

á það hvernig fólk upplifir víðerni, meðal annars menningarlegur bakgrunnur, aldur, kyn og 

menntun. 

2.2.2 Víðerni á Íslandi 

Á Íslandi var fyrst opinberlega fjallað um víðerni í starfshópi umhverfisráðherra sem settur 

var á laggirnar árið 1997 (Nefnd um endurskoðun náttúruverndarlaga, 2011). Hópurinn 

skilgreindi hugtakið ósnortin víðerni fyrir núgildandi náttúruverndarlög (Lög um 

náttúruvernd nr. 44/1999). Þar eru ósnortin víðerni skilgreind sem:  

Landsvæði sem er a.m.k. 25 km² að stærð eða þannig að hægt sé að njóta þar 

einveru og náttúrunnar án truflunar af mannvirkjum eða umferð vélknúinna 

farartækja á jörðu, er í a.m.k. 5 km fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum 

tæknilegum ummerkjum, svo sem raflínum, orkuverum, miðlunarlónum og 

þjóðvegum, og þar sem ekki gætir beinna ummerkja mannsins og náttúran fær að 

þróast án álags af mannlegum umsvifum. 

        (3. gr.) 

Þessi skilgreining er ekki ólík þeim sem finna má í bandarísku víðernislöggjöfinni og hjá 

IUCN. Þó má sjá að í íslensku skilgreiningunni er lágmarksstærð víðerna nokkru meiri en í 

þeirri bandarísku. 

Í nýlegri rannsókn reyndu Ólafsdóttir og Runnström (2011) að meta hversu mikið af 

landsvæði Íslands getur talist til víðerna út frá lagaskilgreiningunni með tveimur aðferðum, 

fjarlægðargreiningu (e. proximity analysis) og útsýnisgreiningu (e. viewshed analysis). Í 

fjarlægðargreiningunni miðuðu þau við að stærri uppbyggðir vegir, það er stofnvegir, 

tengivegir og héraðsvegir samkvæmt skilgreiningu Vegagerðarinnar (2011), yrðu að vera í 

að minnsta kosti fimm kílómetra fjarlægð en landsvegir í að minnsta kosti þriggja 

kílómetra fjarlægð vegna þess að umferð um þá er minni, skilti við þá eru færri og þeir falla 

mun betur inn í umhverfið en stærri vegir. Sömuleiðis var í fjarlægðargreiningunni miðað 

við þriggja kílómetra fjarlægð frá fjallaskálum. Önnur mannvirki þurftu að vera í að 

minnsta kosti fimm kílómetra fjarlægð. Niðurstöður úr þessari greiningu sýna að 34% af 
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landsvæði Íslands á 59 svæðum teljast til víðerna, þar af eru 26% á jöklum. 

Útsýnisgreiningin snýst um það að meta stærð víðerna á Íslandi út frá útsýni og sjónrænum 

áhrifum, það er „hversu stór hluti landsins er laus við sjónræn áhrif mannvirkja“ (Rannveig 

Ólafsdóttir og Micael Runnström, 2011, 63). Samkvæmt útsýnisgreiningunni teljast 33% af 

landsvæði Íslands til víðerna. Það er líklega mesta víðerni sem eftir er í Evrópu. 

2.2.3 Víðerni og akstur utan vega 

Í nóvember 2009 skipaði umhverfisráðherra nefnd um endurskoðun laga um náttúruvernd 
nr. 44/1999 sem átti að ráðast í heildarendurskoðun á náttúruverndarlögunum. Afrakstur 
starfa nefndarinnar er Hvítbók umhverfisráðuneytisins. Í þriðja kafla hennar segir að akstur 
utan vega sé ógn við íslensk víðerni vegna þess að slíkur akstur skilji eftir sig „óskipulegt 
kraðak bílfara og slóða mjög víða á miðhálendinu“ (Nefnd um endurskoðun 
náttúruverndarlaga, 2011, 85). Þessa fullyrðingu er vert að skoða. Samkvæmt skilgreiningu 
er umferð vélknúinna ökutækja bönnuð á víðernum sem og að landsvegir þurfa að vera í að 
minnsta kosti þriggja kílómetra fjarlægð frá víðernunum, sé miðað við kortlagningu 
Ólafsdóttur og Runnström (201l). Í þessu samhengi er mikilvægt að rifja upp hvernig 
utanvegaakstur er skilgreindur í þessari ritgerð, það er akstur utan vega og slóða þar sem 
ekki hefur verið ekið áður. Sé tekið mið að því þarf utanvegaakstur að vera mjög stórfelldur 
til að ógna víðernum, en aka þyrfti að minnsta kosti þrjá kílómetra í beinni línu yfir óraskað 
svæði frá landsvegi og inn á víðerni til þess að slíkur akstur ógnaði þeim. Hinsvegar hefur 
myndast mikið af óskipulögðum slóðum og vegum á hálendi Íslands í kjölfar þess að 
Íslendingar hófu að ferðast meira á hálendinu og eignuðust farartæki sem hentuðu í slíkar 
ferðir (t.d. Rannveig Ólafsdóttir og Micael Rönnström, 2011). Þessir slóðar hafa orðið til 
þess að skerða íslensk víðerni. Það er aftur á móti vafamál hvort akstur á þessum gömlu 
slóðum nú til dags teljist til aksturs utan vega, þar eð sumir þeirra eru jafnvel sýndir á 
kortum eða kortagrunnum, þó að þeir hafi ekki verið opinberlega skilgreindir sem vegir. 
Þetta er því spurning um skilgreiningu. Líklega væri betra að flokka þetta sem akstur á 
ólögbundnum slóða og fjalla um hann sem slíkan í náttúruverndarlögum til þess að forðast 
misskilning. Það myndi þá kalla á að búinn yrði til opinber gagnagrunnur um lögbundna 
slóða og vegi á Íslandi í samvinnu við hagsmunaaðila, eins og mælt hefur verið með (t.d. 
Árni Bragason o.fl., 2005 og Hálendisvegahópur Landverndar, 2007). Ólafsdóttir og 
Rönnström (2011) benda þó á að akstur á jöklum, sem á Íslandi er leyfilegur samkvæmt 
lögum nr. 44/1999, geri það að verkum að það sé vafamál hvort hægt sé að telja jökla 
Íslands til víðerna vegna þess að á víðernum skuli allur akstur bannaður, en jöklar mynda 
meiri hluta af víðernum á Íslandi.  

Þegar áhrif aksturs utan vega á hin huglægu víðerni eru skoðuð kemur ýmislegt fróðlegt í 
ljós. Hér á landi hafa verið gerðar rannsóknir til þess að skoða upplifun ferðamanna á 
ýmsum svæðum á landinu á víðernum. Meðal annars hafa slíkar rannsóknir verið gerðar í 
Landmannalaugum (Bergþóra Aradóttir o.fl., 2003), í Skaftafelli (Anna Dóra Sæþórsdóttir 
o.fl., 2001) og á Lónsöræfum (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2003). Niðurstöður þessara 
rannsókna sýna fram á að ummerki um akstur utan vega eru eitt af því sem síst má vera til 
staðar ef að svæði á að teljast til víðerna í huga ferðamanna. Ferðamenn í 
Landmannalaugum settu slík ummerki í fyrsta sæti af 14 möguleikum yfir það sem síst má 
vera til staðar (Bergþóra Aradóttir o.fl., 2003). Ferðamenn í Skaftafelli settu þau í þriðja 
sæti (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2001) og ferðamenn í Lónsöræfum í fimmta sæti (Anna 
Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2003). Þó að upplifun fólks af víðernum sé mismunandi, eins og 
fram hefur komið, þá virðast ferðamenn á Íslandi sammála um það að ummerki um 
utanvegaakstur skerði hin huglægu víðerni. Niðurstöðurnar sýna einnig að vegslóðar 
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virðast ekki eyðileggja upplifun allra ferðamanna af víðernum. Af því má álykta að það sé 
ekki endilega akstur á vegslóðum eða vegslóðar, sem eyðileggja upplifunina, heldur er það 
akstur utan vega.  

Í rannsóknum á upplifun ferðamanna (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2009; Anna Dóra 
Sæþórsdóttir o.fl., 2001; Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2003; Bergþóra Aradóttir o.fl., 
2003; Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2009) og meistararitgerðum um sama efni (Anna Mjöll 
Guðmundsdóttir 2011; Gyða Þórhallsdóttir, 2012) hefur ennfremur verið sýnt fram á að 
ferðamönnum finnst mikilvægt að ekki sjáist merki um utanvegaakstur á ferðum þeirra um 
landið. Í þessum rannsóknum er notaður sérstakur viðhorfskvarði til þess að greina 
ferðamannagerðir á svæðum, það er hversu mikla uppbyggingu á ferðamannastöðum 
ferðamennirnir vilja hafa á ferðum sínum. Ferðamennirnir eru þá náttúrusinnar ef þeir vilja 
litla uppbyggingu, almennir ferðamenn ef þeir vilja í meðallagi mikla uppbyggingu, eða 
þjónustusinnar ef þeir vilja mikla uppbyggingu (t.d. Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2009). Í 
niðurstöðum rannsóknanna má sjá að í öllum tilfellum töldu þátttakendur, óháð 
ferðamannagerð, það yfir meðallagi mikilvægt (vegið meðaltal yfir þremur af fimm) að 
ekki sjáist merki um akstur utan vega og í flestum tilfellum töldu þeir það mjög mikilvægt 
(vegið meðaltal um fjórir af fimm) (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2001; Anna Dóra 
Sæþórsdóttir o.fl., 2003; Bergþóra Aradóttir o.fl., 2003; Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2009). 
Þegar niðurstöður úr nýrri meistararitgerðum eru bornar saman við niðurstöður eldri 
rannsókna má sjá þær breytingar á viðhorfi ferðamanna að mikilvægi þess að ekki sjáist 
merki um utanvegaakstur á ferðum þeirra er að aukast (Anna Mjöll Guðmundsdóttir, 2011; 
Gyða Þórhallsdóttir, 2012). Af þessu má sjá að ferðamenn á Íslandi telja mikilvægt fyrir 
upplifun sína af landinu að ekki sjáist ummerki um utanvegaakstur. 

2.3 Ástæður utanvegaaksturs samkvæmt fyrri 
rannsóknum 

Í Bandaríkjunum hafa verið gerðar athyglisverðar megindlegar rannsóknir  á viðhorfum 
ökumanna og eigenda torfæruökutækja þar sem komið er inn á akstur utan vega (e. riding 
off established trails/creation of unauthorized trails). Fisher og félagar (2001) sendu 
spurningalista til eigenda torfæruökutækja í Utah. Á meðal þess sem þeir komust að er að 
rúmlega 44% eigenda torfæruökutækja í Utah kjósa að aka utan slóða (e. riding off 
established trails) fremur en að halda sig á slóðum og vegum. Í rannsókn frá árinu 2005 
reyndi Achana að komast að því hverjar væru helstu ástæður þess að nýir slóðar yrðu til (e. 
creation of unauthorized trails) í Idaho í Bandaríkjunum. Niðurstöður hans sýna að flestir 
eigendur torfæruökutækja í Idaho telja að slóðar verði til vegna þess að sumum 
ökumönnum finnist þeir hafa rétt á því að fara þangað sem þeir vilja. Næstflestir telja slóða 
verða til vegna þess að ekki eru nægilega mörg svæði þar sem ökumenn mega aka (e. lack 
of enough designated places to ride). Þá töldu þeir einnig að ökumenn væru að forðast 
mjög þéttsetna staði (e. crowded areas) sem og að skortur á reynslu hefði sitt að segja. 
Sumir töldu enn fremur að ökumenn byggju til nýja slóða sér til skemmtunar.  

Annað áhugavert sem Fisher og félagar (2001) fundu út er að yfir 40% þátttakenda í 
rannsókninni töldu mikilvægast í tengslum við akstur torfæruökutækja í Utah að til væru 
nægilega mörg svæði þar sem mætti aka. Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á sambærilegar 
niðurstöður, það er að ökumenn torfæruökutækja telja mjög mikilvægt að til séu nægilega 
mörg svæði þar sem leyfilegt er að nota slík tæki, svo og að þeim svæðum verði ekki 
fækkað (Nelson o.fl., 2000; Crimmins, 1999). Samkvæmt Bury og Fillmore (1974) virðist 
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enn fremur nokkuð mikilvægt að slík svæði séu aðgengileg, til dæmis í nálægð við 
tjaldsvæði. 

Af niðurstöðum rannsókna Fishers og fleiri (2001), Nelson og félaga (2000) og Crimmins, 
(1999) má sjá að skortur á svæðum til þess að aka torfæruökutækjum og stunda 
akstursíþróttir getur leitt til meiri utanvegaaksturs. Það er þó ekki hægt að yfirfæra þessar 
niðurstöður á Ísland nema að mjög litlu leyti. Allar rannsóknirnar byggjast  á svörum 
eigenda torfæruökutækja (OHV‘s) sem eru ökutæki líkt og mótorhjól, fjórhjól, jeppar og 
því um lík sem aðeins eru ætluð í skemmti- og íþróttaakstur utan þjóðvega (e. recreation 
purposes). Niðurstöðurnar endurspegla því ekki hegðun og viðhorf annarra ökumanna eða 
þjóðfélagshópa.  

2.4 Niðurlag 

Utanvegaakstur hefur umtalsverð áhrif á náttúru og umhverfi. Sýnileg ummerki um 
utanvegaakstur hafa enn fremur neikvæð áhrif á upplifun ferðamanna af landinu. Þess 
vegna er mikilvægt að rannsaka akstur utan vega til þess að komast að rót vandans svo 
hægt sé að koma í veg fyrir hann, eins og ýmsir mæla með að skuli gert þegar finna á 
lausnir á umhverfisvandamálum (t.d. Nebel og Wright, 1993; Miller og Spoolman, 2012), 
en skortur er á slíkum rannsóknum um utanvegaakstur hér á landi. Í þessari rannsókn er því 
verið að stíga fyrsta skrefið í upplýsingaöflun um ástæður utanvegaaksturs, en í henni er 
leitast við að svara rannsóknarspurningunum: (1) hvert er viðhorf Íslendinga til aksturs 
utan vega og ýmissa þátta er tengjast honum?; og (2) hverjir aka utan vega og hvers vegna? 
Vonast er til að svör við þessum spurningum geti nýst ríki og sveitafélögum við 
stefnumótun í þessum málaflokki. 
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3 Um akstur utan vega á Íslandi 

3.1 Lög og reglugerðir um akstur utan vega  

Þann 2. ágúst 1972 birtist í síðdegisblaðinu Vísi eftirfarandi auglýsing: 

Frá Náttúruverndarráði um akstur utan vega; Náttúruverndarráð beinir þeim 

eindregnu tilmælum til ökumanna að þeir forðist allan óþarfa akstur utan vega og 

merktra slóða, og forðist gróðurskemmdir og önnur náttúruspjöll ef ekki verður 

hjá slíkum akstri komizt. Náttúruverndarráð. 

                                                                                      (Vísir, 1972, 15)  

Samhljóðandi auglýsing birtist í Morgunblaðinu (1972, 10), Þjóðviljanum (1972, 10), 

Tímanum (1972, 14) og Alþýðublaðinu (1972, 10) næstu daga. Þessar auglýsingar birtust í 

framhaldi af því að þann 16. apríl árið 1971 setti Alþingi ný lög um náttúruvernd. Þar var í 

13. grein fjallað um óþarfa akstur utan vega (Lög um náttúruvernd nr. 47/1971). Með 

þessari lagasetningu var Náttúruverndarráði falið að „setja sérstakar reglur um akstur 

ökutækja … þ.á m. um merkingu bílslóða“ (Lög um náttúruvernd nr. 47/1971, 13. gr.). 

Ráðinu var einnig falið að „banna allan óþarfa akstur utan vega og merktra slóða, þar sem 

náttúruspjöll geta hlotist af“ (Lög um náttúruvernd nr. 47/1971, 13. gr.). Það var gert 

tveimur árum síðar með Reglugerð um náttúruvernd nr. 205/1973. Þar stendur í 12. grein: 

Bannaður er allur óþarfa akstur utan vega eða merktra vegarslóða, þar sem hætt 

er við að spjöll hljótist á náttúru landsins. Nauðsynlegum akstri á slíkum 

svæðum skal jafnan hagað svo, að engin óþörf spjöll eða lýti á landi hljótist af 

honum. 

Í auglýsingu nr. 433/1993 í Stjórnartíðindum var útskýrt nánar við hvaða náttúruspjöll var 

átt, það er „spjöll á gróðri, jarðvegi og jarðmyndunum, myndun nýrra slóða hvort sem er á 

grónu landi, þar með töldu mosavöxnu landi, eða ógrónu“ (1. gr.). Í auglýsingunni var 

einnig tekið fram að Náttúruverndarráð geti sett sérstakar reglur um akstur á svæðum þar 

sem talin er mikil hætta á náttúruspjöllum, sem og að ráðið og vegamálastjóri muni gefa út 

kort með upplýsingum um það hvar megi aka og hvenær (Auglýsing nr. 433/1993 í 

Stjórnartíðindum). 

Aftur var fjallað um akstur utan vega í náttúruverndarlögunum frá 1996, númer 93. Þá 

hafði orðalagi hins vegar verið breytt á þann hátt að ekki var lengur talað um óþarfa akstur 

utan vega, heldur var akstur utan vega þar sem hætta var á náttúruspjöllum bannaður. Þar 

var líka áréttað að setja ætti reglugerð þar sem sérstaklega væri fjallað um akstur utan vega. 

Það var gert í reglugerð númer 619 frá 1998 um akstur í óbyggðum. Þar var ítrekað að 

„akstur utan vega og merktra slóða þar sem náttúruspjöll geta af hlotist“ (2.gr.) væri 

bannaður. Þar var aftur á móti búið að bæta við grein sem fjallaði um nauðsynlegan akstur 
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utan vega og að honum skyldi hagað á þann hátt að af honum hlytust ekki náttúruspjöll eða 

lýti á landinu. Á meðal þess sem taldist vera nauðsynlegur akstur var „akstur vegna 

rannsókna, björgunarstarfa og þess háttar“ (3.gr).  

 

Árið 1999 var enn gerð breyting á náttúruverndarlögunum. Sett var inn sérstök grein um 

akstur utan vega og mun ítarlegar fjallað um hann en áður (Lög um náttúruvernd nr. 

44/1999). Sú grein er númer 17 og í þriðja kafla segir: 

  

Bannað er að aka vélknúnum ökutækjum utan vega. Þó er heimilt að aka slíkum 

tækjum á jöklum, svo og á snjó utan vega utan þéttbýlis svo fremi sem jörð er 

snævi þakin og frosin. 

     Umhverfisráðherra kveður, að fengnum tillögum Náttúruverndar ríkisins, í 

reglugerð á um aðrar undanþágur frá banni skv. 1. málsl. 1. mgr., m.a. vegna 

starfa manna við landbúnað, landmælingar, línu- og vegalagnir og rannsóknir. 

Ráðherra getur í reglugerð, að fengnum tillögum Náttúruverndar ríkisins, tak-

markað eða bannað akstur á jöklum og á snjó þar sem hætta er á náttúruspjöllum 

eða óþægindum fyrir aðra sem þar eru á ferð. 

     Ólögmætur akstur utan vega varðar refsingu, sbr. 76. gr. 

 

Í þessari lagagrein er hvorki minnst á óþarfa akstur utan vega né nauðsynlegan akstur utan 

vega. Allur akstur utan vega er einfaldlega bannaður. Þó eru taldar upp undantekningar á 

almennu reglunni svo sem þegar ekið er á jöklum og á snjó utan þéttbýlis; þegar ekið er 

vegna starfa við landbúnað, landmælingar, línu- og veglagningar og rannsóknir. Með 

þessum breytingum var lagaramminn þrengdur, undantekningar frá almennu reglunni um 

akstur utan vega voru skilgreindar sérstaklega og rými til þess að túlka hvað væri þarfur 

eða óþarfa akstur minnkaði til muna.  

 

Árið 2005 var í reglugerð um takmarkanir á umferð í náttúru Íslands númer 528 enn 

ítarlegar skilgreint í hvaða tilfellum akstur utan vega er leyfilegur, eins og kveðið var á um 

í lögunum frá 1999 að skyldi gert. Þar er til viðbótar við það sem áður var, leyft að aka utan 

vega „vegna starfa við landgræðslu og heftingu landbrots“, vegna „lagningu annarra 

veitukerfa“ og björgunarstarfa (5.gr). Tekið var fram að viðhafa skuli sérstaka aðgát við 

aksturinn og að fullnægjandi útbúnaðar sé þörf. Einnig er fólki skylt að leita ávallt annarra 

leiða við þessi störf þegar hægt er. Umhverfisstofnun getur enn fremur „í verndarskyni 

takmarkað umferð tímabundið eða lokað svæðum í óbyggðum“ (Reglugerð um takmarkanir 

á umferð í náttúru Íslands nr. 528/2005, 9.gr).  

 

Árið 2007 var enn bætt við reglugerð þar sem leiðsögumönnum með hreindýraveiðum var 

gert leyfilegt að sækja felld dýr út fyrir veg og slóða á léttu vélknúnu ökutæki. Samkvæmt 

reglugerðinni ber þeim þó skylda til þess að láta Umhverfisstofnun vita áður en dýrið er 

sótt og fá leiðbeiningar um það hvernig sé best að haga akstrinum (Reglugerð um breytingu 

á reglugerð, nr. 528/2005, um takmarkanir á umferð í náttúru Íslands nr. 497/2007). Það er 

því ljóst að miklar breytingar hafa átt sér stað í löggjöf um utanvegaakstur síðan hann var 

fyrst nefndur í lögum árið 1971. Breytingarnar hafa þó oft verið hægar og langt liðið á milli 

aðgerða og lagasetninga. 

 

Nú stendur yfir heildarendurskoðun á náttúruverndarlögunum og nú þegar hefur verið lögð 

fram tillaga um breytingar  á lögum nr. 44/1999 sem er í skoðun á Alþingi (Nefnd um 
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endurskoðun náttúruverndarlaga, 2011). Í breytingatillögunni verða gerðar gagngerar 

breytingar á 17. grein laganna um akstur utan vega. Greinina á að lengja til muna og verður 

mun ítarlegar skilgreint í hvaða tilfellum akstur utan vega er leyfður og hvenær ekki. Sem 

dæmi um tillögur um breytingar á lögunum á að skilgreina hugtakið vegur sérstaklega og 

setja skilgreininguna inn í þriðju grein laganna. Gera á ákvæðin um undantekningar á 

almennu reglunni um utanvegaakstur skýrari og kveða sérstaklega á um þá aðgæslu sem 

ökumenn þurfa að hafa, hafi þeir leyfi til þess að aka utan vega. Stærsta breytingin er þó sú 

að lögfesta á kortagrunn sem sýnir vegi og vegslóða þar sem heimilt verður að aka 

vélknúnum ökutækjum. Landmælingar Íslands munu fá það verkefni að sjá um gerð 

kortagrunnsins og uppfærslur á honum (Nefnd um endurskoðun náttúruverndarlaga, 2011). 

Í breytingartillögunni eru dregnar saman þær breytingar á 17. grein laganna frá 1999 sem 

gerðar hafa verið með reglugerðum 528/2005 og 497/2007, en einnig gengið lengra og 

lagaramminn þrengdur enn frekar. 

3.2 Utanvegaakstur á Íslandi í sögulegu ljósi 

Eins og sagt var frá í kafla 3.1 birtust auglýsingar um akstur utan vega frá 

Náttúruverndarráði í íslenskum dagblöðum sumarið 1972 (Náttúruverndarráð, 1972 a, b, c, 

d og e). Niðurstöður ítarlegrar leitar á Tímarit.is gefa til kynna að þetta sé í fyrsta skipti 

sem hugtakið akstur utan vega birtist í íslenskum fjölmiðlum. Í júlí 1975 birtist í 

Þjóðviljanum áhugavert viðtal við Hjörleif Guttormsson sem þá var formaður 

Náttúruverndarsamtaka Austurlands og átti sæti í Náttúruverndarráði. Þar lýsti hann meðal 

annars yfir áhyggjum sínum af auknum utanvegaakstri; ræddi mikilvægi þess að hafa 

vegalaus svæði á hálendinu; og hvatti til þess að fjallvegir yrðu kortlagðir og merktir með 

stikum og öðrum hætti (Þjóðviljinn, 1975, 9). Síðan þá hefur umræða um akstur utan verið 

nokkuð áberandi í íslenskum fjölmiðlum og viðleitni til að vinna gegn utanvegaakstri 

aukist jafnt og þétt hjá ríkisstofnunum, náttúruverndarsamtökum og öðrum hags-

munahópum. 

Árið 1982 hafði Vegagerðin þegar hafið að sá í sár eftir utanvegaakstur meðfram vegum og 

slóðum (Friðrik Haraldsson, 1982) og hófst slík uppgræðsla nokkrum árum fyrr við 

Fjallabaksleiðirnar (Jón Gauti Jónsson, 1983). Árið 1990 var enn farin ferð þar sem 

markmiðið var að loka fyrir og fylla upp í för eftir akstur utan vega, nú á vegum 

Náttúruverndarráðs og Sjálfboðasamtaka um náttúruvernd en Ferðaklúbburinn 4x4 

útvegaði bíla til fararinnar (Ari Harðarson, 2003). Þann 13. júlí sama ár birtist í 

Morgunblaðinu nokkuð ítarleg grein um akstur utan vega og áhrif hans sem unnin var af 

starfsmönnum og fulltrúum í Náttúruverndarráði (Náttúruverndarráð, 1990). Tveimur árum 

síðar stóðu Landgræðsla ríkisins og Ferðaklúbburinn 4x4 fyrir sérstakri landgræðsluferð til 

þess að græða upp för eftir akstur utan vega. Var það fyrsta ferðin af því tagi á þeirra 

vegum. Síðan þá hefur reglulega verið farið í slíkar uppgræðsluferðir víða um land (Ari 

Harðarson, 2003).  

 

Ýmsar nefndir og starfshópar hafa verið settir á laggirnar til þess að fjalla um vegi á 

hálendinu og finna leiðir til að hindra utanvegaakstur, sérstaklega nú á síðari árum. Þann 1. 

september 2004 skipaði umhverfisráðherra starfshóp sem var ætlað að gera tillögur um það 

„hvaða vegir og slóðar í óbyggðum skyldu teljast til vega með hliðsjón af ákvæðum í 

náttúruverndarlögum um bann við akstri utan vega“ (Árni Bragason o.fl., 2005, 2). Í 
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starfshópnum voru Árni Bragason frá Umhverfisstofnun, formaður nefndarinnar, Eydís 

Líndal Finnbogadóttir frá Landmælingum Íslands og Eymundur Runólfsson frá 

Vegagerðinni (Árni Bragason o.fl., 2005).  

 

Árið 2005 hóf störf vinnuhópur Landverndar sem var skipaður til þess að fjalla um vegi á 

hálendi Íslands. Í hópnum voru 14 fræðimenn og áhugamenn um akstur á hálendi Íslands 

frá ýmsum stofnunum og félagasamtökum. Hópurinn var kallaður Hálendisvegahópur 

Landverndar. Hlutverk þessa hóps var að lýsa ástandi fjallvega, skoða stefnu stjórnvalda í 

þessum málum, draga saman hugmyndir um ólíka hálendisvegi (troðna slóða, rudda slóða 

eða uppbyggða vegi), skoða áhrif vegagerðar á náttúrufar og víðerni hálendis Íslands og 

gera, út frá þessum athugunum, tillögu að stefnu um hálendisvegi á Íslandi (Hálendis-

vegahópur Landverndar, 2007).  

 

Í byrjun árs 2009 var skipaður samráðshópur á vegum Umhverfisráðuneytisins. Verkefni 

hans var að vinna að fræðsluefni um bann við akstri utan vega og auka samstarf stofnana 

og félagasamtaka sem láta sig málið varða. Í samráðshópnum er fólk frá ýmsum stofnunum 

og félagasamtökum. Þar á meðal eru Ferðaklúbburinn 4x4, Ferðamálastofa, Landgræðsla 

ríkisins, Landmælingar Íslands, Landvarðafélag Íslands, Ökukennarafélag Íslands, Samtök 

ferðaþjónustunnar, Slóðavinir, Umhverfisstofnun, Vegagerðin, Slysavarnafélagið 

Landsbjörg og fleiri. Samráðshópurinn hefur ekki lokið störfum. (Samráðshópur um 

fræðslu gegn akstri utan vega, e.d.).  

 

Nýjasta aðgerðin gegn akstri utan vega er aðgerðaráætlunin Ávallt á vegi sem unnin var af 

Umhverfisráðuneytinu. Aðgerðaráætlunin er til þriggja ára og hófst í maí 2010. Markmið 

verkefnisins eru sex: (1) tryggja að lagalegt umhverfi sé skýrt og skilvirkt og að allir vegir 

verði skilgreindir og lögfestir; (2) tryggja að kort og rafrænir kortagrunnar sýni einungis 

löglega vegi auk þess að bæta upplýsingar um ökuleiðir inn á hálendið og stika og merkja 

allar helstu leiðir ásamt því að loka ósamþykktum slóðum; (3) fækka tilvikum 

utanvegaaksturs innan og utan hálendisins og stöðva nýmyndun slóða ásamt því að auka 

umhverfisvitund og virðingu fyrir lögum um utanvegaakstur með fræðslu; (4) tryggja að 

eftirlit sé skilvirkt og að tekið verði á brotum á lögum um utanvegaakstur sem og að auka 

þekkingu yfirvalda á umfangi utanvegaaksturs; (5) tryggja að allir útivistarhópar geti 

stundað útivist án árekstra við aðra hópa; (6) og að lokum að skilgreina og lagfæra svæði 

sem verst eru farin eftir utanvegaakstur (Umhverfisráðuneytið, 2010). Sem hluta af þessari 

aðgerðaráætlun lét Vegagerðin gera tvær skýrslur um ferðamannavegi á hálendi Íslands 

(VSÓ Ráðgjöf, 2010a) og slóða á hálendinu og smávegagerð (VSÓ Ráðgjöf, 2010b). Það 

er athyglisvert að mörgum þessara markmiða svipar til þeirra aðgerða sem Hjörleifur 

Guttormsson taldi mikilvægt að yrði ráðist í árið 1975 (Þjóðviljinn, 1975, 9). 

Aðgerðaráætlun þessi hefur nú verið virk í um tvö ár og því eitt ár eftir af ætluðum 

starfstíma.  

3.3 Mögulegar ástæður utanvegaaksturs á 
Íslandi 

Í skýrslum Hálendisvegahóps Landverndar (2007), Árna Bragasonar og félaga (2005) og 

VSÓ Ráðgjafar (2010b) kemur fram að utanvegaakstur megi helst rekja til þess að ekki er í 

öllum tilfellum ljóst hvað teljist vera vegur eða slóði og hvað ekki, sem og að vegir séu 

ekki nægilega vel flokkaðir og merktir. Með betri merkingum, kortagagnagrunni um 
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löglega vegi og slóða og lokun ólöglegra leiða mætti koma í veg fyrir það að fólk fari inn á 

lokaða slóða eða vegi sem það getur illa ekið og þarf því að fara út af veginum eða snúa við 

á miðri leið. Nauðsynlegt er að bæta suma vegi og slóða og þar með aðgengi að 

áhugaverðum stöðum á hálendinu til þess að minnka líkur á akstri utan vega 

(Hálendisvegahópur Landverndar, 2007). Jafnframt þurfa að vera til torfærari leiðir til að 

koma til móts við þann hóp sem getur og vill fara erfiðari slóðir (VSÓ Ráðgjöf, 2010b). 

Hálendisvegahópur Landverndar (2007) og VSÓ Ráðgjöf (2010) álykta enn fremur að illa- 

eða óstikaðir vegir á hálendinu valdi því að fólk fari út fyrir vegi, jafnvel án þess að gera 

sér grein fyrir því, og að úr þessu megi bæta með því að tryggja að allir löglegir vegir og 

slóðar séu stikaðir. 

Samkvæmt niðurstöðum Árna Bragasonar og félaga (2005) er skortur á fræðslu til 

ferðafólks um akstur á hálendi algeng ástæða utanvegaaksturs. Þar af leiðandi sé, að mati 

starfshópsins, mikilvægt að auka upplýsingagjöf um akstur á hálendi Íslands og þær reglur 

sem um hann gilda. Það er í samræmi við niðurstöður úr símakönnun sem Vegagerðin stóð 

að árið 2004, en þar kom fram að til þess að bæta umferðarmenninguna á Íslandi telji 

Íslendingar að auka þurfi fræðslu og forvarnir um akstur (Rögnvaldur Guðmundsson, 

2004). Hálendisvegahópur Landverndar (2007) og Árni Bragason og félagar (2005) telja 

auk þess að eftirliti með akstri á hálendinu sé ábótavant og að úr því þurfi að bæta svo fólk 

komist ekki upp með að aka utan vega óáreitt. 

 

Sumarið 2011 hófust starfsmenn á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs handa við það að 

skrá niður öll tilfelli utanvegaaksturs sem þeir urðu varir við. Í Jökulsárgljúfrum voru skráð 

47 tilfelli utanvegaaksturs, 18 austan Jökulsár á Fjöllum og 29 vestan árinnar. Mögulegt er 

að skráningablöð frá ágústmánuði fyrir austurbakkann hafi týnst og því gætu tilfellin hafa 

verið fleiri (Helga Árnadóttir aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar á norðursvæði 

Vatnajökulsþjóðgarðs, munnleg heimild, 4. janúar 2012). Í sumum tilfellum skrifuðu 

starfsmennirnir niður ástæður akstursins, ef þær voru þekktar, eða til hvers konar aksturs 

hjólförin bentu. Í níu tilfellum hafði verið ekið utan vega til þess að snúa við. Það er sú 

ástæða sem oftast var nefnd. Aðrar ástæður, til dæmis að fólk hafi lagt bílnum út fyrir veg, 

voru aðeins nefndar einu sinni eða tvisvar og svo var fjöldi tilfella þar sem ekki var hægt að 

greina ástæðu eða hún ekki tiltekin (Helga Árnadóttir, munnleg heimild, 4. janúar 2012). 

Samkvæmt þessu virtist því vera nokkuð algengt að fólk aki utan vega til þess að snúa við.  
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4 Gögn og aðferðir 

4.1 Aðferðafræði 

Til að kanna viðhorf Íslendinga til utanvegaaksturs og komast að því hverjir aka utan vega 

var ákveðið að styðjast við megindlegar rannsóknaraðferðir. Megindlegar viðhorfskannanir 

eru rannsóknartæki sem notaðar eru í hinum ýmsum fræðigreinum. Þær fela það í sér að 

spurningalisti er lagður fyrir stóran hóp af fólki sem valið er með ákveðnum 

úrtaksaðferðum, til dæmis klasaúrtaki eða handahófsúrtaki, til þess að athuga viðhorf þeirra 

til þess sem rannsaka á (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003; Þorlákur 

Karlsson, 2003). Styrkur slíkra rannsókna, þegar vel er að þeim staðið, er að réttmæti þeirra 

er töluvert, það er að rannsóknir hafa sýnt að sterk tengsl eru á milli þess sem fólk segist 

gera og þess sem það raunverulega gerir (t.d. Godin, Jobin og Bouillon, 1986; Guðríður 

Sigurðardóttir og Þorlákur Karlsson, 1991; Martin o.fl., 1984). Þar skiptir þó stærð úrtaks, 

úrtaksaðferð og svarhlutfall máli. Réttmætið er mest ef úrtakið er stórt, 1000 manns eða 

fleiri, ef notað er handahófsúrtak og svarhlutfall er hátt, það er meira en 50% og helst hærra 

(Þorlákur Karlsson, 2003; Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003).  Samkvæmt 

Söru McLafferty (2010) eru slíkar kannanir vel til þess fallnar að rannsaka einkenni hópa, 

hegðun þeirra og skoðanir. Hún bendir á að viðhorfskannanir hafa verið notaðar í 

rannsóknum á tengslum mannsins og umhverfisins og til þess að afla gagna fyrir 

umhverfisstjórnun. Þær henta mjög vel í rannsóknir á viðhorfum og skoðunum fólks, til 

dæmis í sambandi við umhverfisvandamál og hættur sem steðja að umhverfinu. Þá eru þær 

einnig vel til þess fallnar að rannsaka flókna hegðun og félagsleg samskipti fólks 

(McLafferty, 2010). Vegna þessa þótti megindleg viðhorfskönnun hentugasta rannsóknar-

tækið til þess að uppfylla markmið þessarar rannsóknar sem, eins og áður hefur komið 

fram, er að rannsaka viðhorf til aksturs utan vega og kanna ástæður hans. 

Spurningalistinn sem lagður var fyrir þátttakendur í þessari rannsókn var búinn til á 

tímabilinu frá mars til maí 2011 og prófaður og endurbættur jafnt og þétt þar til hann var 

lagður fyrir í september sama ár. Vinna við spurningalistann hófst á fundum með 

leiðbeinendum þar sem sett voru fram markmið rannsóknarinnar og rætt hvað gæti verið 

áhugavert og nytsamlegt að spyrja um út frá þeim markmiðum. Þegar því var lokið var 

hafist handa við gerð spurninganna og uppsetningu spurningalistans. Það var gert með 

hliðsjón af grein Þorláks Karlssonar (2003) Spurningakannanir: Uppbygging, orðalag og 

hættur en mælt er með henni í aðferðafræðinámskeiðum við Háskóla Íslands (Kári 

Kristinsson, kennari í námskeiðinu Þættir í aðferðafræði, munnleg heimild, 5. október 

2010). Eintak af spurningalistanum má sjá í viðauka. 

4.2 Gerð og uppbygging spurningalista 

Spurningalistinn var byggður upp af fimm og sex stiga Likert kvarða spurningum og 

fjölvalsspurningum þar sem annað hvort mátti velja einn eða fleiri valmöguleika ásamt 
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opnum spurningum. Reynt var að gæta til hins ýtrasta að innra réttmæti spurningalistans, 

það er að ekkert í spurningalistanum hefði áhrif á svör þátttakenda og að þau væru því í 

samræmi við þeirra eigin skoðanir. Með þetta í huga var jafnframt gætt að jafnvægi 

spurninga, þannig að nefnt var bæði hið jákvæða og neikvæða í spurningum þar sem það 

átti við til þess að tryggja hlutleysi. Einnig var þess gætt að spyrja einungis um eitt atriði í 

hverri spurningu og orðalag haft eins einfalt og hægt var til þess að minnka líkur á 

misskilningi. Þá var ávallt reynt að hafa spurningar sem gætu haft áhrif hvor á aðra ekki 

hlið við hlið í listanum. Að lokum var gætt að því að svarmöguleikar væru viðunandi og 

sköruðust ekki. 

Spurningalistinn hófst á einfaldri spurningu til að hvetja svarendur til þátttöku. Þá komu 

þær spurningar sem tengdust markmiðum rannsóknarinnar. Af þeim voru viðkvæmustu 

spurningarnar hafðar aftast. Það var gert bæði í von um að traust við þátttakendur hefði 

myndast í könnuninni, sem eykur líkur á því að þeir svari erfiðum spurningum, sem og til 

þess að hafa fengið svör við öðrum spurningum ef einhver skyldi hætta þátttöku við 

viðkvæmustu spurningarnar. Bakgrunnsspurningar voru svo hafðar í lok spurningalistans 

(Þorlákur Karlsson, 2003).  

Þann 20. apríl 2011 var spurningalistinn sendur í forprófun til tólf manna og voru þeir 

beðnir um að svara listanum og skrifa niður allar athugasemdir sem þeim dyttu í hug á 

meðan þeir svöruðu. Í þessum hópi var fólk sem þekkir vel til spurningakannanna og/eða 

þekkir vel til umfjöllunarefnisins, en einnig voru í hópnum einstaklingar sem þekktu lítið 

til efnis eða kannana. Til baka bárust níu svör og voru ábendingarnar notaðar til að lagfæra 

listann. Að þeim lagfæringum loknum fóru sérfræðingar í spurningakönnunum hjá 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands yfir spurningalistann og komu með frekari 

ábendingar varðandi uppbyggingu og innihald. Að því loknu var spurningalistinn tilbúinn 

til fyrirlagnar.  

Spurningalistinn sem lagður var fyrir samanstendur af 32 spurningum, þar af eru 25 

markmiðstengdar spurningar og sjö samanburðarspurningar. Flestar spurningarnar eru í 

einum lið en nokkrar spurningar skiptast upp í tvo eða fleiri liði, til dæmis ef opin 

ítarspurning fylgir spurningunni á undan. Aðallega eru þetta fimm eða sex stiga Likert 

kvarða spurningar og fjölvalsspurningar. Þá skiptast tvær spurningar í nokkra liði þar sem 

svarendur eru beðnir um að lýsa viðhorfi til gefinna fullyrðinga á fimm stiga Likert kvarða.  

Spurningalistinn var hannaður til að svara rannsóknarspurningunum tveimur sem lagt er 

upp með. Þrjár spurningar eiga að meta almennt viðhorf þátttakenda til aksturs utan vega. 

Eins og fram hefur komið eru undantekningar í lögum á almenna banninu um akstur utan 

vega og þess vegna eru í listanum þrjár spurningar er tengjast lagaskilgreiningunni á akstri 

utan vega og viðhorfi fólks til hennar. Umhverfisáhrif af akstri utan vega eru víðtæk, eins 

og fram hefur komið, hvort sem ekið er á berum jarðvegi eða yfir gróið land. Af þeirri 

ástæðu eru í listanum spurningar ætlaðar til þess að reyna að meta umfang utanvegaaksturs 

hér á landi og hvar hann er mest áberandi sem og viðhorf fólks til þess á hvers konar 

undirlagi hann hefur mest og minnst áhrif. Þá eru líka spurningar sem fjalla um viðhorf 

fólks til eftirlits með akstri utan vega. Sex spurningar eru hugsaðar til þess að finna út 

hverjir það eru sem aka utan vega auk þess sem að með nokkrum spurningum á að athuga 

hvers vegna fólk ekur utan vega, enda er mikilvægt að komast að undirliggjandi ástæðum 

til þess að geta unnið að forvörnum á markvissan hátt. Fyrsta spurningin er saman-

burðarspurning um ferðir þátttakenda innanlands og síðastar eru bakgrunnsspurningar. 
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4.3 Framkvæmd rannsóknar 

Til þess að fá sem stærst úrtak og til að tryggja að það yrði handahófsúrtak var leitað til 

Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands til þess að senda út spurningalistann og safna 

svörunum saman. Tekið var handahófskennt 1200 manna úrtak einstaklinga 18 ára og eldri 

úr úr netpanel Félagsvísindastofnunar og fengu þeir listann sendan í tölvupósti frá 

Félagsvísindastofnun. Netpanell Félagsvísindastofnunnar er fólk valið með slembiúrtaki úr 

þjóðskrá, sem samþykkt hefur að svara netkönnunum (Félagsvísindastofnun, e.d.). 

Ákvörðun var áður tekin um að þetta yrði netkönnun vegna þess hve kostnaður við 

símakönnun er hár, sem og vegna þess hve langur spurningalistinn var.  

Könnunin var send út þann 14. september 2011 sem var álitinn hentugur tími þar sem 

tiltölulega stutt var liðið frá sumri þegar flestir ferðast um landið og því minningar um 

mögulegan utanvegaakstur nokkuð ferskar. Listinn komst til skila til 1141 manns af 1200. 

Alls bárust 587 svör við könnuninni og var því nettó svarhlutfall 51,4%. Það hefði verið 

ákjósanlegt ef svarhlutfall hefði verið aðeins hærra, eða um eða yfir 60%, en ytra 

rannsóknarréttmæti rannsóknarinnar verður þó að teljast töluvert hátt, sem og 

yfirfærslugildi hennar. Það er vegna þess hve stórt úrtakið var og að um algjört tilviljunar-

úrtak var að ræða þannig að líkur á úrtaksvillu eru mjög litlar; og vegna þess að svarhlutfall 

var yfir 50%. Það er þó alltaf hætta á einhverri bjögun á úrtaki þegar um netkönnun er að 

ræða, vegna þess að mismunandi aldurs- og þjóðfélagshópar nota veraldarvefinn mismikið 

og því er ekki víst að svörun sé jafn mikil í öllum hópum (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2003; Guðlaug Júlía Sturludóttir, verkefnisstjóri hjá Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands, munnleg heimild, 19. október 2011).  

4.4 Úrvinnsla gagna 

Þann 17. október 2011 bárust niðurstöður úr spurningakönnuninni og úrvinnsla hófst. Við 

úrvinnslu á spurningalista þarf ávallt að flokka saman svör og búa til nothæfa hópa fyrir 

tölfræðiútreikning. Það á sérstaklega við um bakgrunnsbreytur (Kristjana Stella Blöndal og 

Hrefna Guðmundsdóttir, 2007). Í könnuninni voru þátttakendur spurðir um fæðingarár og 

voru svörin óbreytt ónothæf til samanburðar í úrvinnslunni. Það þurfti því að búa til 

aldurshópa til að vinna út frá. Byrjað var á því að skoða normaldreifingu úrtaksins og 

þátttakendum síðan skipt í aldursflokka út frá henni (tafla 2). Yngsti þátttakandinn var 19 

ára og sá elsti 88 ára.  

Tafla 2. Fjöldi og hlutfall þátttakenda í hverjum aldursflokki. 

Aldur 
Fjöldi 

einstaklinga 
% 

19-29 ára 84 14,3 

30-39 ára 108 18,4 

40-49 ára 129 22,0 

50-59 ára 121 20,6 

60-69 ára 93 15,8 

70 ára og eldri 52 8,9 
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Í könnuninni gáfu þátttakendur upp póstnúmer þegar spurt var um búsetu. Þau voru 

flokkuð eftir kjördæmum og þannig búnir til búsetuhópar. Reykjavíkurkjördæmi norður og 

suður voru þó sameinuð í eitt svæði. Tafla 3 sýnir hvernig þátttakendur skiptust eftir 

kjördæmum og hlutfall þátttakenda eftir kjördæmum í samanburði við hlutfall Íslendinga 

eftir kjördæmum úr þjóðskrá.  

Þátttakendur voru bæði spurðir um heildartekjur sínar á mánuði sem og heildartekjur 

heimilisins á mánuði. Ákveðið var að nota heildartekjur heimilisins í greiningunni þar sem 

það er í raun sú upphæð sem heimilið hefur úr að moða hverju sinni. Flokkurinn er hér 

kallaður tekjur heimilis. Ákveðið var að miða lægsta tekjuflokkinn við skattleysismörk. 

Skattleysismörk einstaklinga voru árið 2011 123.419 krónur á mánuði (Ríkisskattstjóri, 

2011). Því var miðað við 226.000 krónur þar eð um tvo einstaklinga var að ræða. Fyrsti 

tekjuflokkurinn var þannig 226.000 og lægri tekjur á mánuði. Hinir flokkarnir voru miðaðir 

við að það væru 200.000 krónur á milli lægstu og hæstu launa í flokknum, nema flokkur 

tvö, hann var frá 227.000 upp í 420.000 krónur á mánuði. Um 35% þátttakenda svöruðu 

ekki spurningunni. Í töflu 4 má sjá yfirlit yfir launaflokkana og fjölda þátttakenda í hverjum 

flokki. Konur voru 52% þátttakenda og karlar 48%. 

Tafla 3. Fjöldi og hlutfall þátttakenda eftir kjördæmum og hlutfall Íslendinga í þjóðskrá eftir kjördæmum. 

Kjördæmi Fjöldi þátttakenda 

Skipting 

Íslendinga eftir 

kjördæmum (%) 

Hlutfall 

þátttakenda 

(%) 

Reykjavík 187 37,4 31,9 

Suðvesturkjördæmi 161 25,7 27,4 

Suðurkjördæmi 96 14,9 16,4 

Norðausturkjördæmi 80 12,4 13,6 

Norðvesturkjördæmi 63 9,5 10,7 
 

Tafla 4. Skipting þátttakenda eftir tekjum heimilis. 

Tekjur heimilis 
Fjöldi 

einstaklinga 
% 

226 þús og undir 47 12,6 

227-420 þús 93 24,9 

421-620 þús 92 24,7 

621-820 þús 66 17,7 

821 þús og yfir 75 20,1 

 

Svör við öðrum spurningum voru ekki flokkuð nema þess þyrfti til að fá gilt p-gildi í 

krosstöflum. Þá voru valmöguleikar flokkaðir saman eins og skynsamlegast þótti hverju 

sinni. Þó var ávallt reynt í lengstu lög að hafa valmöguleika óbreytta til að tapa ekki 

upplýsingum. Notað var kí-kvaðrat próf til þess að reikna út marktækni á milli svara 

mismunandi hópa. Miðað var við að munur væri marktækur ef p-gildi var jafnt og, eða 

lægra en 0,05. Allar bakgrunnsbreyturnar voru krosskeyrðar við svör við hverri 

efnisspurningu fyrir sig. Í niðurstöðunum verður aðeins fjallað um þær krosstöflur þar sem 

munur var marktækur. Munur var marktækur í 20 tilfellum. Þar af var það átta sinnum eftir 

aldri, sjö sinnum eftir kyni, tvisvar eftir menntun, tvisvar sinnum eftir kjördæmi og einu 

sinni eftir tekjum heimilis. 



23 

5 Niðurstöður 

5.1 Viðhorf 

5.1.1 Umfang vandans 

Til þess að fá tilfinningu fyrir umfangi utanvegaaksturs á Íslandi voru þátttakendur spurðir 

að því hversu litlum eða miklum ummerkjum um utanvegaakstur þeir hafi tekið eftir á 

ferðum sínum um landið. Langflestir hafa tekið eftir einhverjum ummerkjum en aðeins 

7,5% hafa ekki tekið eftir neinum ummerkjum. Flestir hafa tekið eftir frekar litlum 

ummerkjum (32,8%) eða hvorki miklum né litlum ummerkjum (24,8%). Þó nokkrir hafa 

tekið eftir frekar miklum ummerkjum (19,3%), en mjög fáir telja sig hafa orðið vara við 

mjög mikil ummerki (3,7%) (mynd 2). Dreifing á svörunum var mjög jöfn. Þetta sýnir að 

þátttakendur verða varir við ummerki utanvegaaksturs á landinu, en ekki mjög miklum enn 

sem komið er. Marktækur munur var aðeins á svörum eftir menntun þátttakenda, en þeir 

sem hafa lokið prófi úr sérskóla á háskólastigi virðast helst taka eftir ummerkjum, en síst 

þeir sem lokið hafa grunnprófi á háskólastigi (mynd 3).  

 

Mynd 2. Mat þátttakenda á því hversu umfangsmikil ummerki um utanvegaakstur eru á  Íslandi. 
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Mynd 3. Mat þátttakenda á þvi hversu umfangsmikil ummerki um utanvegaakstur eru eftir menntun (%). 

P=0,004. 

Þátttakendur voru einnig spurðir að því hvar á landinu þeir hafa helst orðið varir við merki 

um utanvegaakstur. Af þeim sem tiltóku svæði hafa flestir, eða 28,1%, tekið eftir 

ummerkjum á hálendinu, og næst flestir, 22,5%, á Suðurlandi. Önnur landsvæði voru mun 

sjaldnar nefnd (mynd 4). Þessari spurningu fylgdi opin spurning þar sem þátttakendur gátu 

tiltekið nánar hvar þeim þóttu ummerki mikil. Í þessari opnu spurningu var Reykjanesskagi 

mjög gjarnan nefndur, en einnig Fjallabak, Landmannalaugar, Sprengisandur, Kjölur og 

Hekla. Utanvegaakstur virðist því vera mest áberandi á Suðurlandi og hálendinu. Það er þó 

athyglivert að rétt um helmingur þátttakenda, eða 49,2%, veit ekki hvar á landinu þeir hafa 

helst tekið eftir ummerkjum.  

 

Mynd 4. Staðsetning mestu ummerkja um utanvegaakstur að mati þátttakenda.  
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Landinn ferðast mikið innanlands. Rétt um helmingur, eða 47,7% fara í ellefu eða fleiri 

ferðir og 46,8% fara í tvær til 10 ferðir um landið á ári (mynd 5). Þegar svör við þessari 

spurningu eru borin saman við það hversu miklum ummerkjum um utanvegaakstur 

þátttakendur hafa orðið varir við má sjá að litlu máli virðist skipta hversu oft fólk ferðast 

um landið með tilliti til þess hversu mikið það verður vart við slík ummerki. Þess má þó 

geta að í hópnum sem mest ferðast eru hlutfallslega fæstir sem hafa ekki tekið eftir neinum 

merkjum um utanvegaakstur. Munur á milli hópa reyndist ekki vera marktækur (mynd 6). 

Rétt er að taka fram að þátttakendur þurftu að meta huglægt hvað eru mikil og lítil 

ummerki og má ætla að slíkt mat sé misjafnt eftir einstaklingum og því hafi það áhrif á 

niðurstöður þessarar spurningar og áreiðanleika þeirra. 

 

Mynd 5. Fjöldi ferða innanlands á ári. 

 

 

Mynd 6. Mat þátttakenda á því hversu umfangsmikil ummerki um utanvegaakstur eru eftir fjölda ferða 

innanlands á ári (%). P=0,051. 
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Flestir þátttakendur telja utanvegaakstur vera annað hvort frekar algengan (46,8%) eða 

hvorki algengan né sjaldgæfan (33,1%). Þá telja um 7,7% hann mjög algengan (mynd 7). 

Marktækur munur var á skoðunum kynjanna þar sem konur virðast frekar telja hann 

algengan en karlar (mynd 8). Einnig var marktækur munur á skoðunum eftir menntun, en 

þeir sem hafa lokið grunnskólaprófi eða verknámi á sveins- eða meistarastigi telja hann 

sjaldgæfari en aðrir (mynd 9).  

 

Mynd 7. Mat þátttakenda á því hversu algengur akstur utan vega vera er. 

 

 

Mynd 8. Mat þátttakenda á því hversu algengur akstur utan vega er eftir kyni (%). P=0,033. 
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Mynd 9. Mat þátttakenda á því hversu algengur akstur utan vega er eftir menntun (%). P=0,026. 

 

Rúmur helmingur þátttakenda, eða 53%, er þeirrar skoðunar að utanvegaakstur sé mjög eða 

frekar mikið vandamál. Um 18% telja utanvegaakstur vera frekar lítið, mjög lítið eða 

ekkert vandamál (mynd 10). Ekki reyndist vera marktækur munur með tilliti til 

bakgrunnsbreytanna fyrir utan aldur en þeir sem eldri eru telja utanvegaakstur vera meira 

vandamál en þeir sem yngri eru (mynd 11). 

 

Mynd 10. Vandamál vegna utanvegaaksturs að mati þátttakenda. 
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Mynd 11. Vandamál vegna utanvegaaksturs að mati þátttakenda eftir aldri (%). P=0,000. 

 

5.1.2 Umhverfisáhrif af utanvegaakstri og viðhorf til fræðslu 

Meirihluti þátttakendanna (74,2%) telur að utanvegaakstur hafi mjög eða frekar mikil áhrif 

á umhverfið (mynd 12). Marktækur munur er á skoðunum í þremur af fimm 

bakgrunnsbreytum: kyni, aldri og búsetu. Konur telja áhrifin meiri en karlar (mynd13); þeir 

sem eldri eru telja áhrifin meiri en þeir yngri, en þar sker þó yngsti hópurinn sig úr (mynd 

14); og íbúar í Norðaustur og Norðvestur kjördæmum telja áhrifin minni en fólk í öðrum 

kjördæmum (mynd 15). Í öllum tilfellum eru þó mun fleiri sem telja utanvegaakstur hafa 

þó nokkur áhrif á umhverfið, en þeir sem telja þau vera lítil eða engin.  

 

 

Mynd 12. Umhverfisáhrif af utanvegaakstri að mati þátttakenda. 
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Mynd 13. Umhverfisáhrif af utanvegaakstri að mati þátttakenda eftir kyni (%). P=0,000. 

 

 

Mynd 14. Umhverfisáhrif af utanvegaakstri að mati þátttakenda eftir aldri (%). P=0,041. 
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Mynd 15. Umhverfisáhrif af utanvegaakstri að mati þátttakenda eftir búsetu (%). P=0,038. 

 

Aðspurðir telja langflestir þátttakendur að minnstur skaði verði af akstri utan vega þegar 

ekið er á sandi, eða 48,0%. Næst flestir, en þó mun færri, eða 17,4%, telja minnstan skaða 

verða af akstri á hrauni. Mun færri nefndu aðrar tegundir undirlags (mynd 16). Þá telja 

flestir, eða 41,2%, mestan skaða verða af því að aka á mikið grónu landi og næst flestir, eða 

23,9%, telja mestan skaða verða af því að aka á ræktuðu landi (mynd 17). Aftur nefndu 

mun færri aðrar tegundir undirlags. 

 

Mynd 16. Mat þátttakenda á því á hvers konar landi akstur utan vega veldur minnstum skaða. 
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Mynd 17. Mat þátttakenda á því á hvers konar landi akstur utan vega veldur mestum skaða. 

 

Mikill meirihluti þátttakenda eru á þeirri skoðun að fræðsla um utanvegaakstur sé of lítil, 

eins og sjá má í mynd 18. Marktækur munur var á skoðunum kynjanna en konur töldu 

frekar en karlar að fræðslan væri of lítil (mynd 19). Marktækur munur var ekki á milli 

annarra hópa.  

 

Mynd 18. Mat þátttakenda á því hvort fræðsla um utanvegaakstur sé nægileg. 
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Mynd 19. Mat þátttakenda á því hvort fræðsla um utanvegaakstur sé nægileg eftir kyni (%). P=0,007. 

 

Af þessum niðurstöðum má sjá að þátttakendur telja að akstur utan vega hafi töluverð áhrif 

á umhverfið, mest þegar ekið er á mikið grónu landi en minnst þegar ekið er á sandi. Þá eru 

þátttakendur fremur sammála um það að fræðsla um utanvegaakstur hér á landi sé of lítil. 

5.1.3 Viðhorf til laga 

Í rannsókninni var leitast við að athuga hvaða skoðun fólk hefur á þeim undantekningum á 

akstri utan vega sem nefndar eru í lögum um náttúruvernd (nr. 44/1999), það er að leyfa 

hann vegna neyðartilfella, vinnu eða rannsókna, þegar ekið er á jökli og þegar ekið er á 

frosinni, snævi þakinni jörð. Þátttakendur voru spurðir að því hversu sammála eða 

ósammála þeir væru fullyrðingum um það að undantekningarnar teldust til 

utanvegaaksturs. Spurt var um hverja undantekningu fyrir sig og voru svarmöguleikarnir á 

fimm stiga Likert kvarða. Afgerandi meirihluti (93%) þátttakenda taldi það að aka út fyrir 

merktan veg eða slóða vera utanvegaakstur (mynd 20). Afgerandi meirihluti, 93,3%, var 

einnig á því að akstur utan merktra vega og slóða á auðri jörð væri utanvegaakstur (mynd 

21). 
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Mynd 20. Mat þátttakenda á því hvort akstur út fyrir merktan veg eða slóða sé utanvegaakstur.  

 

 

Mynd 21. Mat þátttakenda á því hvort akstur út fyrir merktan veg eða slóða á auðri jörð sé utanvegaakstur.  

 

Rúmlega 60% þátttakenda eru því mjög eða frekar sammála að akstur utan vega og slóða á 

frosinni, snævi þakinni jörð sé utanvegaakstur en rúm 24% voru mjög eða frekar ósammála 

(mynd 22). Það var því skýr meirihluti sammála því að um utanvegaakstur væri að ræða. 

Munur var marktækur eftir kyni og töldu konur frekar að um utanvegaakstur væri að ræða 

(mynd 23).  
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Mynd 22. Mat þátttakenda á því hvort akstur út fyrir merktan veg eða slóða á frosinni, snævi þakinni jörð sé 

utanvegaakstur. 

 

 

Mynd 23. Mat þátttakenda á því hvort akstur utan vega á frosinni, snævi þakinni jörð sé utanvegaakstur eftir 

kyni (%). P=0,000. 

Rétt um 27% eru mjög sammála því að akstur á jökli sé utanvegaakstur og 15,8% eru því 

frekar sammála. Aftur á móti eru 23,0% mjög ósammála og 16,0% frekar ósammála því að 

þetta sé utanvegaakstur (mynd 24). Dreifing svara var þannig töluvert jöfn á milli flokka og 

ljóst að fólk er ekki á einu máli varðandi akstur á jöklum. Munur var marktækur eftir kyni, 

aldri og tekjum. Þannig töldu konur frekar að akstur á jöklum væri utanvegaakstur (mynd 

25); yngstu þátttakendurnir töldu frekar en hinir eldri að um utanvegaakstur væri að ræða 

(mynd 26); og það sama gilti um þá sem voru í lægstu tveimur tekjuhópunum (mynd 27). 
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Mynd 24. Mat þátttakenda á því hvort að akstur á jökli sé utanvegaakstur.  

 

 

Mynd 25. Mat þátttakenda á því hvort að akstur á jökli sé utanvegaakstur eftir kyni (%). P=0,000. 
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Mynd 26. Mat þátttakenda á því hvort að akstur á jökli sé utanvegaakstur eftir aldri (%). P=0,002. 

 

 

Mynd 27. Mat þátttakenda á því hvort að akstur á jökli sé utanvegaakstur eftir tekjum heimilis (%). P=0,029. 

 

Rúmlega 68% þátttakenda eru því mjög eða frekar sammála að akstur utan vega og slóða 

vegna vinnu sé utanvegaakstur en rétt tæplega 13% eru því mjög eða frekar ósammála 

(mynd 28). Munur var marktækur eftir búsetu þátttakenda. Þeir sem búa í 

Norðausturkjördæmi líta frekar á slíkan akstur sem utanvegaakstur en síst þeir sem búa í 

Suðurkjördæmi (mynd 29). Rétt tæplega 66% þátttakenda eru mjög eða frekar sammála því 

að akstur út fyrir merkta vegi og slóða vegna rannsókna sé utanvegaakstur en rúmlega 15% 

eru mjög eða frekar ósammála (mynd 30).  
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Mynd 28. Mat þátttakenda á því hvort akstur út fyrir merktan veg eða slóða vegna vinnu sé utanvegaakstur. 

 

 

Mynd 29. Mat þátttakenda á því hvort akstur út fyrir merktan veg eða slóða vegna vinnu sé utanvegaakstur 

eftir búsetu (%). P=0,013. 
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Mynd 30. Mat þátttakenda á því hvort akstur út fyrir merktan veg eða slóða vegna rannsókna sé 

utanvegaakstur.  

Þegar spurt var um akstur út fyrir veg eða slóða vegna neyðartilfellis kom í ljós að 33,4% 

þátttakenda eru mjög sammála því að slíkur akstur sé utanvegaakstur og 9,6% eru því 

frekar sammála. Rúmlega 28% þátttakenda voru hins vegar mjög ósammála fullyrðingunni 

og 13,7% frekar ósammála (mynd 31). Skoðanir fólks virðast því töluvert dreifðar varðandi 

þessa undantekningu. Munur var marktækur eftir aldri. Aldurshóparnir 40-49 ára og 60-69 

ára voru helst sammála því að um utanvegaakstur væri að ræða (mynd 32). Af 

framangreindum niðurstöðum má sjá að þátttakendur virðast á heildina litið ekki vera 

sammála þeim undantekningum frá almennu reglunni um akstur utan vega sem tilteknar 

eru í lögum. Skoðanir voru aðallega skiptar vegna aksturs á jöklum og vegna neyðartilfella, 

en annars voru þátttakendur nokkuð samhljóma í áliti sínu. 

 

Mynd 31. Mat þátttakenda á því hvort akstur út fyrir merktan veg eða slóða vegna neyðartilfellis sé 

utanvegaakstur.  
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Mynd 32. Mat þátttakenda á því hvort akstur út fyrir merktan veg eða slóða vegna neyðartilfellis sé 

utanvegaakstur eftir aldri (%). P=0,022. 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því við hvaða aðstæður utanvegaakstur ætti að vera 

leyfilegur, eða væri réttlætanlegur, breyttist myndin töluvert. Þá kemur meðal annars í ljós 

að 93,6% þátttakenda eru hlynntir því að utanvegaakstur eigi að vera leyfilegur í 

neyðartilfellum og 68,7% þegar ekið er á jökli, sem eru einmitt þær undantekningar sem 

þátttakendur eru síst sammála um að teljist til utanvegaaksturs. Rétt um helmingur, eða 

50,2%, segist hlynntur því að utanvegaakstur sé leyfilegur vegna rannsókna og 49,1% þegar 

ekið er á frosinni, snævi þakinni jörð. Færri eru hlynntir undantekningu vegna vinnu, eða 

42,3%, en aðeins 4,2% eru hlynntir því að utanvegaakstur eigi að vera leyfilegur á auðri 

jörð (mynd 33). Af þessu sést að þó að þátttakendur telji undantekningarnar sem gefnar eru 

í lögum vera utanvegaakstur finnast þeim þær í flestum tilfellum vera réttlætanlegar. Það á 

sérstaklega við um akstur vegna neyðartilfella og aksturs á jöklum. Þá er vert að taka fram 

að um helmingur þátttakenda telur hinar undantekningarnar réttlætanlegar. Almennt er þó 

fólk sammála um það að akstur utan vega á auðri jörð eigi að vera bannaður. 

 

Mynd 33. Mat þátttakenda á því við hvaða aðstæður utanvegaakstur ætti að vera leyfilegur. 
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5.1.4 Viðhorf til eftirlits með utanvegaakstri 

Að mati flestra, eða yfir 80% þátttakenda, er tekið of vægt á utanvegaakstri. Mjög fáir, eða 

rétt rúm tvö prósent, telja að frekar eða mjög hart sé tekið á utanvegaakstri og 16% telja 

refsingar vera hæfilegar (mynd 34). Marktækur munur var á skoðunum kynjanna. Má sjá að 

konum finnst frekar en körlum að of vægt sé tekið á utanvegaakstri (mynd 35). Einnig var 

marktækur munur á skoðunum aldurshópa. Þeim sem eru á aldrinum 60-69 ára finnst mun 

frekar að of vægt sé tekið á akstri utan vega en öðrum aldurshópum (mynd 36). Í öllum 

tilfellum er meirihluti, eða yfir 70%, sem telur of vægt vera tekið á málum.  

 

Mynd 34. Mat þátttakenda á því hvernig tekið er á utanvegaakstri.  

 

 

Mynd 35. Mat þátttakenda á því hvernig tekið er á utanvegaakstri eftir kyni (%). P=0,014. 
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Mynd 36. Mat þátttakenda á því hvernig tekið er á utanvegaakstri eftir aldri (%). P=0,025. 

 

Aðspurðir segjast langflestir þátttakendur fylgjandi því að sektað sé fyrir utanvegaakstur, 

en 82,6% þeirra segjast vera því mjög eða frekar fylgjandi (mynd 37). Aðeins var 

marktækur munur á svörum eftir aldri. Þeir sem eldri eru, eru fremur fylgjandi sektum en 

þeir sem yngri eru, sérstaklega aldurshópurinn frá 60-69 ára en síst sá yngsti. Meirihluti, 

um eða yfir 70%, er samt sem áður fylgjandi sektum í öllum tilfellum (mynd 38). 

 

Mynd 37. Viðhorf þátttakenda til þess hvort þeir séu fylgjandi því að sektað sé fyrir akstur utan vega.  
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Mynd 38. Viðhorf þátttakenda til þess hvort þeir séu fylgjandi því að sektað sé fyrir akstur utan vega eftir 
aldri (%). P=0,043. 

Langflestir þátttakendur, eða 83%, eru hlynntir því að lögregla geti sektað fyrir akstur utan 
vega. Þá finnst rúmlega helmingi að landverðir (58,8%) og þjóðgarðsverðir (55,5%) ættu 
að hafa leyfi til þess sama (mynd 39). Það virðist því vera að þátttakendur séu fremur 
hlyntir því að fleiri starfsstéttir en lögregla hafi heimild til þess að sekta fyrir 
utanvegaakstur.  

Spurningin var hálfopin og því gátu þátttakendur skrifað niður sínar eigin hugmyndir um 
það hverjir ættu að hafa leyfi til þess að sekta fyrir utanvegaakstur. Rúmlega fimm prósent 
þátttakenda nýttu sér þann möguleika. Þar kom í ljós að þó nokkrir telja að 
björgunarsveitamenn, til dæmis í hálendisgæslu á sumrin, ættu að hafa leyfi til að sekta 
fyrir utanvegaakstur. Einnig fannst nokkrum að eigendur lands þar sem utanvegaakstur er 
tíður ættu að hafa þetta sama leyfi. Þá voru nokkrir sem tóku það fram að auðveldara ætti 
að vera fyrir almenning að tilkynna um utanvegaakstur og það ætti að vera hægt 
„viðstöðulaust“. 

 

Mynd 39. Mat þátttakenda á því hverjir eigi að hafa heimild til þess að sekta fyrir akstur utan vega. 
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5.2 Hverjir aka utan vega 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að finna út hvers vegna fólk ekur utan vega og 

hluti af því er að athuga hverjir það eru sem aka utan vega. Það var bæði gert með því að 

spyrja fólk hvort það hefði ekið utan vega og með því að spyrja spurninga sem áttu að 

kanna hið sama án þess að spyrja beint út. Almennt telja þátttakendur að íslenskir og 

erlendir ferðamenn séu álíka líklegir til þess að aka utan vega. Helmingur þátttakenda, eða 

50,5%, svaraði því til að báðir hóparnir séu jafn líklegir til þess, 28,6% töldu Íslendinga 

líklegri og aðeins færri, eða 20,9%, töldu erlenda ferðamenn líklegri (mynd 40). Marktækur 

munur var á svörum eftir aldri en yngsti hópurinn taldi Íslendinga aðeins líklegri, en eldri 

hóparnir telja íslenska og erlenda ferðamenn næstum jafn líklega til þess að aka utan vega 

(mynd 41). 

 

Mynd 40. Mat þátttakenda á því hvort íslenskir eða erlendir ferðamenn séu líklegri til að aka utan vega.  

 

Mynd 41. Mat þátttakenda á því hvort íslenskir eða erlendir ferðamenn séu líklegri til að aka utan vega eftir 

aldri (%). P=0,003. 
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Meirihluti þátttakenda, eða 61,2%, hefur séð einhvern aka utan vega (mynd 42). Ekki var 

marktækur munur á milli hópa í samanburði við bakgrunnsbreytur. Tæplega helmingur 

svarenda, 46,0%, þekkir einhvern sem ekið hefur utan vega, en 21,6% eru ekki viss hvort 

þeir þekki einhvern sem það hefur gert (mynd 42). Marktækur munur var aðeins á svörum 

eftir aldri þar sem þeir sem yngri eru þekkja frekar einhvern sem ekið hefur utan vega en 

eldra fólk (mynd 43). Rétt um þriðjungur svarenda hefur ekið utan vega (mynd 42) og er 

algengara að karlmenn geri það en konur (mynd 44). Munur var ekki marktækur í öðrum 

tilfellum. 

 

Mynd 42. Hlutfall þátttakenda sem hafa séð einhvern aka utan vega, þekkja einhvern sem hefur gert það eða 

hafa sjálfir ekið utan vega (%). 

 

 

Mynd 43. Hlutfall þátttakenda sem þekkja einhvern sem ekið hefur utan vega, eftir aldri (%). P=0,000. 
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Mynd 44. Hlutfall þátttakenda sem hafa ekið utan vega, eftir kyni (%). P=0,000. 

 

5.3 Ástæður utanvegaaksturs 

Til þess að komast að því hvers vegna fólk ekur utan vega var lögð margþætt spurning fyrir 

þátttakendur. Svarmöguleikarnir voru á 5 stiga Likert kvarða. Í þessari spurningu átti fólk 

að taka afstöðu til þess hversu algengt eða óalgengt það væri að uppgefnar ástæður yllu 

utanvegaakstri. Gefnar voru tólf ástæður en einnig var opin spurning þar sem þátttakendur 

gátu skrifað eigin hugmyndir. Niðurstöður úr þessari spurningu má sjá í mynd 45. Þær 

ástæður sem þátttakendur töldu lang líklegastar til að valda akstri utan vega voru að „fólki 

finnist það spennandi“ og vegna þess að „fólki finnist það gaman“.  

Fleiri ástæður þóttu einnig líklegri en aðrar. Þar er fyrst ástæðan: „til að snúa við“. Þá 

kemur: „fólk áttar sig ekki á því að utanvegaakstur veldur skaða“. Því næst: „til að mæta 

bíl sem kemur úr gagnstæðri átt“. Næst síðasta ástæðan sem hér verður minnst á er: „vegur 

er svo slæmur að fólk sér sér þann kost vænstan að fara út af veginum. Að lokum er það: 

„fólk gerir það vegna þess að kort sýnir að vegur/slóði sé til staðar en slóði sést ekki í 

landslagi“. Aðrar ástæður töldu þátttakendur síður líklegar til að valda utanvegaakstri. Í 

opnu spurningunni sem fylgdi voru svörin mörg á þann veg að ástæður utanvegaaksturs 

væru „skemmtun“ eða „virðingarleysi“, auk þess sem „hugsunarleysi“ var  nokkuð oft 

nefnt. 
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Mynd 45. Viðhorf þátttakenda til þess hvað eru algengar og óalgengar ástæður utanvegaaksturs (%). 
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Til þess að fá skýrari mynd á það hvers vegna fólk ekur utan vega voru þátttakendur spurðir 

að því hvers vegna þau héldu að sá sem þau höfðu séð aka utan vega hefði gert það. Í ljós 

kom að niðurstöðurnar voru mjög svipaðar þeim í spurningunni á undan (mynd 46). Þar eru 

aftur algengust svörin „sér til skemmtunar“ (53,9%) og  „ökumanninum fannst það 

spennandi“ (39,4%). Flestar af hinum ástæðunum sem ræddar voru hér að framan voru 

nefndar álíka oft, eða í um 17% tilvika. Tvær breytingar urðu þó á. Ástæðurnar 

„ökumaðurinn áttaði sig ekki á því að skaði hlytist af“ og „kort sýndi að vegur/slóði væri til 

staðar en slóði sást ekki í landslagi“ urðu veigaminni en áður (9,4% og 5,2%) og ástæðan 

„vegna vinnu“ vóg meira (17,0%). 

Þátttakendur voru einnig spurðir að því hvers vegna þeir sjálfir hefðu ekið utan vega, ef 

þeir höfðu gert það. Svörin við þeirri spurningu voru mun dreifðari en við hinum tveimur 

(mynd 24). Þar voru oftast nefnd svörin „til þess að mæta bíl sem kom úr gagnstæðri átt“ 

(29,4%), „vegna vinnu“ (27,6%), „vegurinn var svo slæmur að ég sá þann kost vænstan að 

fara út af veginum“ (26,5%), „til þess að snúa við“ (21,2%) og „önnur ástæða“ (20,0%). 

Skemmtunin og spennan urðu mun veigaminni en áður og aðrar ástæður vógu meira. Þess 

ber að geta að þarna var verið að spyrja fólk út í ólöglegt athæfi og það gæti skekkt svörin 

sem og að aðeins 175 svöruðu þessari spurningu, eða þeir sem höfðu ekið utan vega.  
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Mynd 46. Ástæður utanvegaaksturs (%). 
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6 Umræða og ályktanir 

6.1 Viðhorf til aksturs utan vega 

6.1.1 Viðhorf til eftirlits og undantekninga í lögum 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að viðhorf Íslendinga til utanvegaaksturs er yfirleitt 

neikvætt. Almennt séð telur fólk utanvegaakstur vera vandamál og hafa mikil áhrif á 

umhverfið. Munur var aðallega á viðhorfum eftir kyni og aldri og voru konur neikvæðari 

gagnvart akstri utan vega en karlar og eldra fólk neikvæðara en þeir sem yngri eru. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna einnig að fólk er almennt sammála um að herða þurfi 

refsingar vegna aksturs utan vega sem og að bæta eftirlit með slíkum akstri. Það er í 

samræmi við ályktun starfshóps umhverfisráðherra frá árinu 2005 (Árni Bragason o.fl., 

2005) og Hálendisvegahóps Landverndar tveimur árum síðar (2007) að eftirliti með akstri á 

hálendinu sé ábótavant og að úr því þurfi að bæta.  

Meiri hluti landsmanna er fylgjandi því að sektað sé fyrir akstur utan vega og er það 

eftirtektarvert að fólk telur að fleiri en lögreglan ættu að hafa leyfi til þess, til dæmis 

þjóðgarðs- og landverðir og björgunarsveitir. Með því að gefa þessum hópum, einum eða 

fleirum, leyfi til þess að sekta fyrir utanvegaakstur skapast möguleiki til þess að bæta 

eftirlit með akstri á hálendinu og verndarsvæðum til muna þar eð þessir aðilar eru á 

svæðunum að staðaldri og hafa umsjón með þeim. Þá má benda á það að til eru fordæmi 

fyrir því að aðrir en lögregla gefi út sektarmiða; stöðuverðir hafa heimild til þess að sekta 

fyrir stöðubrot (Umferðarlög nr. 50/1987, gr. 108). Enn fremur má bæta eftirlit með því að 

gera almenningi auðveldara að tilkynna utanvegaakstur, eins og einn svarenda í 

rannsókninni bendir á. Það mætti til dæmis gera með því að gera það skýrt hvert á að 

tilkynna svona brot ef fólk verður vitni að því. 

Það virðist vera að endurskoða þurfi undantekningarnar sem gerðar eru í lögum (Lög um 

náttúruvernd nr. 44/1999) á hinu almenna banni við akstri utan vega og athuga hvort rétt sé 

að að fækka þeim. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þátttakendur telja að þær ættu að 

vera færri. Þeir álíta að undantekningatilfellin megi flokka sem utanvegaakstur, en 

meirihluti telur hann hins vegar vera réttlætanlegan þegar um neyðartilfelli er að ræða; 

þegar ekið er á jökli; og vegna rannsókna. Rétt um helmingur þátttakenda telur akstur utan 

vega réttlætanlegan þegar ekið er á frosinni, snævi þakinni jörð. Meiri hluti taldi hins vegar 

að vinna réttlætti ekki utanvegaakstur. Í ljósi þess má velta fyrir sér hvort það ætti að 

afnema þá undantekningu. Að auki er mikilvægt að í lögunum sé tekið fram hvers konar 

útbúnaður er nauðsynlegur og að hverju ber að gæta þegar ekið er utan vega, eins og 

ætlunin er að gera í nýjum náttúruverndarlögum (Nefnd um endurskoðun 

náttúruverndarlaga, 2011), en einnig að taka fram að þeir sem aka löglega utan vega, til 

dæmis vegna neyðartilfella eða rannsókna, skrái aksturinn og skuli lagfæra eða loka þeim 

förum sem af honum hljótast svo aðrir fylgi ekki í kjölfarið og ummerki um aksturinn verði 

eins lítil og kostur er.  
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6.1.2 Umfang utanvegaaksturs og afleiðingar 

Af niðurstöðum þessarar rannsóknar má sjá að yfir 90% Íslendinga hafa tekið eftir 

ummerkjum um akstur utan vega á ferðum sínum um landið og eru ummerkin mest 

áberandi á hálendinu og á Suðurlandi. Rúmlega helmingur, eða 54,5%, telur akstur utan 

vega mjög eða frekar algengan og svipað hlutfall, eða 53%, telur slíkan akstur vera mjög 

eða frekar mikið vandamál. Yfir 60% hafa séð einhvern aka utan vega og nálægt helmingur 

þekkir einhvern sem það hefur gert. Ennfremur viðurkennir rétt um þriðjungur þátttakenda 

að hafa ekið utan vega. Þessar niðurstöður sýna að almenningur telur utanvegaakstur vera 

algengan á Íslandi. Það getur leitt til þess að upplifun ferðamanna af Íslandi og íslenskum 

víðernum verður ekki eins áhrifarík og annars myndi vera, en eins og rannsóknir hafa sýnt 

skerða ummerki um utanvegaakstur upplifun ferðamanna af landinu (t.d. Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, 2009; Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2001; Bergþóra Aradóttir o.fl., 2003). 

Það er athyglivert að þó að Íslendingar telji umhverfisáhrif af utanvegaakstri vera mikil eru 

áhrifin talin vera mismikil eftir því á hvernig undirlagi er ekið. Þannig eru áhrif af akstri 

utan vega talin vera mest þegar ekið er á mikið grónu landi og minnst þegar ekið er á sandi. 

Niðurstöður rannsókna, eins og til dæmis þeirra Adams o.fl. (1982), Goossens og Buck 

(2009a) og (2009b), Liddle og Greig-Smith (1975), Lovich og Bainbridge (1999), Ouren 

o.fl. (2007), Webb o.fl. (1978) og Wilshire o.fl. (1978),  hafa þó sýnt að umhverfisáhrif af 

utanvegaakstri á ógrónum svæðum eru umtalsverð og ekki minni en á grónu landi eins og 

fram kemur í kaflanum Umhverfisáhrif af utanvegaakstri. Það virðist því vera ósamræmi í 

viðhorfi fólks og því sem raunin er hvað þetta varðar.  

6.2 Ástæður utanvegaaksturs 

Það er ljóst að þrátt fyrir að viðhorf fólks til aksturs utan vega sé, þegar á heildina er litið, 

neikvætt þá telja flestir það algengast að akstur utan vega sé af ásettu ráði og komi til vegna 

þess að þeir einstaklingar sem aka utan vega hafi annað hvort gaman af slíkum akstri eða 

finnist hann spennandi. Það átti bæði við þegar spurt var um hvað fólk teldi að væru 

algengustu ástæðurnar og þegar spurt var út í hvers vegna þau töldu þann hafa ekið utan 

vega þegar þau höfðu orðið vitni að slíkum akstri. Það er hins vegar mjög áhugavert að 

þegar þátttakendur voru spurðir að því hvers vegna þeir höfðu sjálfir ekið utan vega 

breyttust svörin og var þá mun fremur um óviljaverk eða leyfilegan utanvegaakstur 

samkvæmt lögum að ræða. Þessi munur gæti verið kominn til vegna þess að þeir sem aka 

utan vega sér til skemmtunar vilja ekki viðurkenna það, enda um ólöglegt athæfi að ræða, 

og er nokkuð algengt að fólk svari slíkum spurningum í megindlegum viðhorfskönnunum 

ekki sannleikanum samkvæmt eins og Þorlákur Karlsson (2003) bendir á. Önnur ástæða 

fyrir þessu ósamræmi gæti verið sú að fólk vill réttlæta sína eigin hegðun, í þessu tilfelli að 

aka utan vega. Achana (2005) bendir á að utanvegaakstur í Idaho kemur aðallega til vegna 

þess að ökumenn telja sig hafa rétt á því að aka utan vega og niðurstöðurnar sem komu 

fram í svörunum við framangreindum spurningum gætu tengst slíku viðhorfi. 

Það að fólk ekur utan vega sér til skemmtunar er mögulega afleiðing af vanþekkingu á 

þeim skaða sem slíkur akstur veldur, enda sýna niðurstöður rannsóknarinnar að fólk telur 

að fræðslu um akstur utan vega sé ábótavant. Annað sem bendir til almennrar vanþekkingar 

á skaðsemi utanvegaaksturs er sú staðreynd að þátttakendur telja eina af algengari ástæðum 
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slíks aksturs vera þá að fólk áttar sig ekki á skaðanum sem hann veldur og finnst því ekkert 

tiltökumál að aka utan vega. Í þessu samhengi er áhugavert hve margir þátttakendur eru á 

þeirri skoðun að akstur utan vega hafi mikil áhrif á umhverfið. Það virðist því vera nokkur 

meðvitund um það að akstur utan vega veldur skaða, en ekki nægilega mikil til þess að 

koma í veg fyrir að fólk aki utan vega. Það gæti tengst því að samkvæmt niðurstöðunum 

telur fólk skaða af utanvegaakstri vera mismikinn eftir því á hvernig landi er ekið, sem er 

ekki í samræmi við rannsóknir á umhverfisáhrifum af utanvegaakstri (t.d. Adams o.fl., 

1982; Goossens og Buck, 2009a og 2009b; Liddle og Greig-Smith, 1975; Lovich og 

Bainbridge, 1999; Ouren o.fl., 2007; Webb o.fl., 1978; Wilshire o.fl., 1978). Af þessu má 

draga þá ályktun að mikil þörf sé á að auka almenna fræðslu um akstur utan vega með 

áherslu á það hvað hann getur haft í för með sér. 

Fólk virðist einnig aka óafvitandi eða óviljandi utan vega, eins og niðurstöðurnar sýna. Það 

er til dæmis þegar fólk þarf að snúa við eða til að mæta öðrum bíl á einbreiðum vegi eins 

og niðurstöður úr skráningu starfsmanna á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs bentu til 

(Helga Árnadóttir aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, 

munnleg heimild, 4. janúar 2012). Annað sem getur leitt til óviljandi utanvegaaksturs er 

slæmt ástand vegar auk þess að vegakort og vegagagnagrunnar geta verið villandi eins og 

ýmsir hafa bent á (Árni Bragason o.fl., 2005; Hálendisvegahópur Landverndar, 2007; Fríða 

Björg Eðvarðsdóttir o.fl., 2010). Það er þó athyglivert að sú ástæða er einungis í sjöunda 

sæti yfir það sem almenningur telur vera algengustu ástæður utanvegaaksturs, samkvæmt 

þessari rannsókn, í ljósi þess hve margir hafa ályktað að laga þurfi kortagagnagrunna til 

þess að draga úr utanvegaakstri. Þetta ósamræmi gæti verið afleiðing af því að akstur utan 

vega hefur aldrei verið skilgreindur opinberlega, eins og bent er á í Hvítbók 

Umhverfisráðuneytisins (Nefnd um endurskoðun náttúruverndarlaga, 2011). Það er 

nauðsynlegt að úr því verði bætt. Í því samhengi gæti verið gagnlegt að gera greinarmun á 

akstri utan vega og slóða þar sem ekki hefur verið ekið áður, eins og utanvegaakstur er 

skilgreindur í þessu verkefni, og akstri á ólögbundnum slóða sem, eins og áður var nefnt, 

væri akstur á gömlum slóðum sem ekki hafa verið samþykktir sem opnar leiðir, til þess að 

þetta sé skýrt í hugum fólks. Slík skilgreining krefst þess að opinberlega verði gerð grein 

fyrir því hvaða slóðar eru opnir fyrir akstur og hverjir ekki, til dæmis með útgáfu opinbers 

vegagagnagrunns. 

Það er aukinheldur athyglivert að samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er fólk á þeirri 

skoðun að sjaldan sé ekið utan vega vegna þeirra undantekningatilfella sem leyfð eru í 

lögum (Lög um náttúruvernd nr. 44/1999), til dæmis vegna neyðartilfella eða vinnu, nema 

þegar fólk útskýrir sinn eigin utanvegaakstur. Það bendir til þess að sá akstur utan vega sem 

á sér stað á landinu sé að mestu ólöglegur. Það gefur enn betur til kynna að þörf sé á því að 

auka eftirlit með akstri utan alfaraleiða á Íslandi. 

6.3 Hverjir aka utan vega 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar er upplifun fólks sú að einstaklingar úr 

flestum hópum í samfélaginu, svo og erlendir ferðamenn, muni einhverntímann aka utan 

vega. Í ljós kom þó að karlmenn eru líklegri til þess að aka utan vega en konur. 

Niðurstöðurnar benda einnig til þess að þróun í viðhorfum til utanvegaaksturs sé ekki í 

rétta átt, þar eð yngra fólk lítur hann ekki jafn alvarlegum augum og hið eldra. Í ljós kom 
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að yngra fólk þekkir mun fremur einhvern sem ekið hefur utan vega heldur en eldri 

kynslóðir. Það gefur vísbendingu um að utanvegaakstur sé algengari hjá yngra fólki. 

Ennfremur sýna niðurstöðurnar að yngra fólk er síður fylgjandi sektum fyrir akstur utan 

vega en þeir sem eldri eru sem og að yngra fólkið í rannsókninni telur akstur utan vega 

síður vera vandamál heldur en aðrir. Þessari þróun verður að breyta svo utanvegaakstur 

aukist ekki með tímanum og verði enn meira vandamál en það er nú. Því má hins vegar 

ekki gleyma að fólk telur aðra hópar í samfélaginu líka aka utan vega, og þess vegna er 

mikilvægt að aðgerðir til að vinna gegn utanvegaakstri séu heildstæðar og nái til sem 

flestra.  

6.4 Tillögur að fyrirbyggjandi aðgerðum 

6.4.1 Fræðsla 

Til að koma í veg fyrir tjón af völdum utanvegaaksturs á umhverfi og neikvæða upplifun 

ferðamanna er mikilvægt að brugðist sé við. Það má gera með því að má út ummerki og 

vinna þannig á móti áhrifum af akstri utan vega, en einnig, sem er mikilvægara, með því að 

reyna að koma í veg fyrir að fólk aki utan vega. Ýmsir fræðimenn, til dæmis Nebel og 

Wright (1993) og Miller og Spoolman (2012), benda á að nauðsynlegt sé að beita 

fyrirbyggjandi (e. proactive) aðferðum til þess að leysa umhverfisvandamál fremur en að 

bregðast einungis við eftirá (e. reactive).  

Fyrst og fremst þarf að auka fræðslu um akstur utan vega og skaðsemi hans. Það er 

mikilvægt að fólk verði meðvitað um og skilji þann skaða sem utanvegaakstur veldur, 

hvort heldur sem er á gróðri eða jarðvegi, lofti eða vatni og að áhrifin séu umtalsverð hvort 

sem ekið er á grónu eða ógrónu svæði. Í flokkunarkerfi fyrir námsmarkmið, sem Benjamin 

Bloom þróaði árið 1956 ásamt samstarfsmönnum sínum, samkvæmt því sem Ingvar 

Sigurgeirsson (1999) segir, má sjá að til þess að tileinka sér þekkingu og getu til að nota 

hana er mjög mikilvægt að fólk hafi skilning á efninu sem um ræðir. Skilningur skiptir því 

sköpum í forvörnum og til þess að stuðla að þeirri hugarfarsbreytingu sem þörf er á til þess 

að fólk hætti að aka utan vega.  

Ýmsir hafa bent á mikilvægi þess að auka fræðslu í tengslum við umferð og akstur utan 

vega. Árni Bragason og félagar hans (2005) í starfshópi umhverfisráðherra bentu á 

mikilvægi fræðslu, og í símakönnun sem Vegagerðin stóð að árið 2004 kom fram að til 

þess að bæta umferðarmenninguna á Íslandi telji Íslendingar að auka þurfi fræðslu og 

forvarnir um akstur (Rögnvaldur Guðmundsson, 2004). Í áætlun Umhverfisráðuneytisins 

(2010) Ávallt á vegi er fræðsla enn fremur talin vera eitt af lykilatriðum þess að koma í veg 

fyrir akstur utan vega. Mikilvægt er að auka til muna fræðslu til yngra fólks þar eð þar 

virðist þörfin vera mest, og mætti hún til dæmis vera bæði í skólum sem og hluti af 

ökunáminu eins og bent er á í áætluninni Ávallt á vegi að nauðsynlegt sé að gera. Þar er 

einnig bent á það að fræðslan verði að ná til allra annarra ökumanna líka, íslenskra og 

erlendra, og er það í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er það mat þátttakenda að fræðsla um akstur utan 

vega sé ekki nægjanleg og því verður að horfa til þess að mæta þörfum ökumanna og hafa 

fræðsluna aðgengilega og á því formi sem fólk nýtir sér helst. Sú fræðsla mætti til dæmis 
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vera í formi sjónvarpsauglýsinga, myndbanda á veraldarvefnum, kynningarmyndbanda í 

flugvélum á leið til landsins og Norrænu, bæklinga og upplýsingagjafar á verndarsvæðum. 

Enn fremur mætti búa til smáforrit um opnar ökuleiðir og skaðsemi utanvegaaksturs, fyrir 

spjaldtölvur og síma, sem hala mætti ókeypis niður af veraldarvefnum. 

Vert er að benda á það að breyta þarf því fræðsluefni um akstur utan vega sem ætlað er 

ferðamönnum. Eins og stendur er hugtakið off-road driving notað í kynningarefni til 

ferðamanna (t.d. Umhverfisstofnun, 2002). Þessi þýðing getur valdið misskilningi vegna 

þess að víðs vegar um Bandaríkin er off-road driving akstur utan malbikaðra vega og í 

slíkan akstur eru aðallega notuð off-road vehicles (ORV‘s) eða off-highway vehicles 

(OHV‘s), svo sem fjórhjóladrifnir jeppar, fjórhjól og sambærileg tæki (t.d. Ouren o.fl., 

2007). Off-road driving er því ekki bannaður enda er gert ráð fyrir því að ökumenn haldi 

sig á merktum slóðum og vegum. Það er þó ólöglegt að aka út fyrir vegi og slóða og er það 

kallað creation of unauthorized trails og traveling off established trails (Ouren o.fl., 2007; 

Achana, 2005; Forman o.fl., 2003) og er talið vera vandamál, bæði með tilliti til 

umhverfisins og umhverfisstjórnunar (Forman o.fl., 2003; Petersen, 2006). Réttara væri því 

að nota hugtökin riding off established trails eða creation of unauthorized trails í 

fræðsluefni fyrir erlenda gesti til þess að forðast misskilning. 

6.4.2 Beinar aðgerðir 

Aukið viðhald og merking vega ásamt upplýsingum um það hvaða bifreiðar og 

akstursreynsla hæfir hverjum vegi gæti fækkað þeim tilfellum utanvegaaksturs sem verða 

vegna aðstæðna á vegum og misskilnings, eins og Hálendisvegahópur Landverndar (2007) 

og Fríða Björg Eðvarðsdóttir og félagar (2010) stungu upp á. Það er í samræmi við 

kenningar Jarkko Saarinen (2006) sem bendir á að auka megi sjálfbærni í ferðamennsku og 

taka á móti fleiri gestum á viðunandi hátt ásamt því að koma í veg fyrir að svæði hnigni, 

með því að byggja upp innviði þess. Með slíkri uppbyggingu er hægt að bjóða fleiri 

ferðamönnum betri þjónustu og um leið hlýtur auðlindin nokkra vernd af aukinni 

álagsstjórnun og þolir þess vegna fleiri gesti. Þannig gæti uppbygging innviða á vegum 

landsins leitt til þess að færri færu út af vegum vegna þess að vegurinn er slæmur og færri 

yrðu að snúa við vegna færðar, en eins og niðurstöðurnar sýna er sú ástæða talin vera þriðja 

algengasta ástæða utanvegaaksturs. Þá gæti verið þörf á því að laga suma landsvegi, eins og 

Hálendisvegahópur Landverndar (2007) benti meðal annars á, til þess að fólk á minni 

bifreiðum komist líka leiðar sinnar á vinsæla staði.  

Það er enn fremur mikilvægt að komið verði til móts við þá sem vilja og geta spreytt sig á 

því að aka erfiðari vegi eða stunda akstursíþróttir. Það má gera með því að hafa opnar leiðir 

og nægilega mörg ökusvæði sem henta þessum hópum svo þeir freistist ekki til þess að aka 

utan vega eins Fríða Björg Eðvarðsdóttir og félagar (2010), Achana (2005), Fisher og 

félagar (2001), Nelson og félagar (2000) og Crimmins (1999) hafa bent á, sér í lagi í ljósi 

þess að fólk telur helstu ástæður utanvegaaksturs á Íslandi, samkvæmt niðurstöðum þeirrar 

rannsóknar sem hér er kynnt, vera skemmtun og spennu. 

Þá má velta því fyrir sér hvort þörf sé á því að breikka eða jafnvel tvöfalda suma einbreiða 

landsvegi vegna aukinnar umferðar á vegum landsins, svo fólk þurfi ekki að aka utan vega 

til þess að taka fram úr eða mæta annarri bifreið. Á einbreiðum vegum þar sem 

utanvegaakstur er algengur, en ekki er talin þörf á að tvöfalda veginn, gæti þurft að fjölga 
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útskotum til þess að ökutæki geti mæst og snúið við. Einnig er nauðsynlegt að stika vegi og 

slóða og merkja þá vel með upplýsingum um ástand þeirra svo ekki komi til að fólk aki 

óvart út fyrir veg af því að það týnir veginum sjálfum eða að fólk villist inn á vegi sem 

ökutæki þeirra og ökuhæfni ráða ekki við. Þá þarf að tryggja að ósamþykktum leiðum sé 

lokað svo ökumenn villist ekki inn á þá, eins og bent er á í áætluninni Ávallt á vegi 

(Umhverfisráðuneytið, 2010).  

6.5 Takmarkanir rannsóknar 

Í þessari rannsókn er, eftir því sem best er vitað, í fyrsta sinn reynt á kerfisbundinn hátt að 

komast að viðhorfi Íslendinga til utanvegaaksturs og finna undirliggjandi ástæður hans. Það 

málefni hefur verið, og er, viðkvæmt og umdeilt. Við gerð spurningalistans var reynt að 

gæta hlutleysis eins og kostur var með því að gæta að orðalagi og forðast leiðandi 

spurningar. Reynt var eftir mætti að forðast það sem gæti valdið skekkjum eða truflað 

niðurstöður rannsóknarinnar, eins og það að hafa spurningar sem geta haft áhrif á hverja 

aðra ekki hlið við hlið í listanum. Vissulega er sú hætta alltaf fyrir hendi að stakar 

spurningar eða spurningalistinn í heild sinni verði leiðandi, eða þá að þátttakendur upplifi 

þær sem slíkar (Þorlákur Karlsson, 2003).  

Svarhlutfall rannsóknarinnar er 51,4% en ákjósanlegra hefði verið að það hefði verið hærra, 

eða um eða yfir 60%. Við það hefði yfirfærslugildi rannsóknarinnar aukist og þar með 

áreiðanleiki hennar (Guðlaug Júlía Sturludóttir, verkefnisstjóri hjá Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands, munnleg heimild, 19. október 2011). Rannsókn eins og þessi er dýr í 

framkvæmd og erfitt reyndist að afla styrkja fyrir kostnaði. Til þess að minnka líkur á 

úrtaksvillu hefði mátt gera hana í gegn um síma. Það reyndist ógerlegt enda er það mun 

dýrara heldur en að senda spurningar með tölvupósti, eins og hér var gert. Hætta er á 

úrtaksvillu í rannsóknum sem sendar eru með tölvupósti vegna þess að ekki nota allir hópar 

í samfélaginu veraldarvefinn jafn mikið. Þá gæti einhver skekkja hlotist af því að úrtakið 

var tekið úr netpanel Félagsvísindastofnunar en ekki beint úr þjóðskrá. Aðilar í 

netpanelnum eru þó valdir handahófskennt úr þjóðskrá (Félagsvísindastofnun, e.d.). 

Þrátt fyrir að einhverjir annmarkar séu á framkvæmd rannsóknar, má líta svo á að hún gefi 

vel til kynna viðhorf Íslendinga til aksturs utan vega og ástæður hans.  
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7 Lokaorð 

Utanvegaakstur er talinn vera vandamál hér á landi eins og þessi rannsókn sýnir. Slíkur 

akstur hefur slæm áhrif á ýmsa umhverfisþætti, getur leitt til hnignunar náttúru og hefur 

mikil áhrif á upplifun ferðamanna af landinu. Þess vegna er mikilvægt að leitað verði leiða 

og reynt til hins ýtrasta að fækka tilfellum utanvegaaksturs. Af niðurstöðum 

rannsóknarinnar má sjá að Íslendingar telja akstur utan vega óæskilegan og eru fremur 

neikvæðir gagnvart honum. Þrátt fyrir þetta viðhorf þekkir rétt um helmingur einhvern sem 

ekið hefur utan vega og rúmlega 60% hefur séð einhvern aka utan vega. Að auki 

viðurkennir um þriðjungur að hafa sjálfur ekið utan vega. Það er því mikilvægt að átta sig á 

því hvers vegna fólk ekur utan vega. Þessar niðurstöður leiða það í ljós að þó að landsmenn 

telji að utanvegaakstur sé vissulega stundum óviljaverk, þegar fólk kemst í slíkar aðstæður 

að það sér þann kost vænstan að fara út af veginum, þá er trú manna sú að það sé mun 

algengara að fólk aki viljandi utan vega sér til skemmtunar. 

Þar sem þetta er fyrsta viðhorfsrannsóknin á akstri utan vega á Íslandi væri áhugavert ef 

reglulega yrðu gerðar samanburðarrannsóknir svo hægt sé að fylgjast með því hvernig 

viðhorf almennings til utanvegaaksturs þróast. Endurtekning rannsóknar eykur auk þess 

áreiðanleika niðurstaðna. Það væri enn fremur áhugavert að gera rannsóknir á viðhorfum 

ýmissa hagsmunahópa sem láta sig akstur utan vega varða. Það mætti gera bæði með 

viðhorfsrannsóknum og orðræðugreiningu á opinberum gögnum og blaðagreinum og í 

tengslum við það skoða umræðuna um utanvegaakstur á Íslandi út frá ágreinings- og 

deilustjórnun. Þannig mætti leita leiða til þess að minnka deilur um utanvegaakstur og 

vinna sameiginlega að lausnum. Enn fremur væri áhugavert og gagnlegt ef gerðar yrðu 

rannsóknir á áhrifum aksturs utan vega á íslenskan eldfjallajarðveg, gróður, loftgæði og 

vatn til þess að sannreyna hvort áhrifin hér á landi séu svipuð þeim sem sýnt hefur verið 

fram á í erlendum rannsóknum. Þannig mætti auka skilning og þekkingu á akstri utan vega 

og áhrifum hans hér á landi enn frekar. 

Þessi rannsókn gefur þó vel til kynna viðhorf Íslendinga til utanvegaaksturs auk þess að 

sýna fram á að mikilvægt er að farið verði í aðgerðir til þess að draga úr akstri utan vega 

sem allra fyrst. Vissulega er hægt að bregðast við eftir á og leitast við að laga skemmdir 

eftir akstur utan vega, leggja í það vinnu og kostnað eins og víða hefur verið gert og ég 

þekki bæði frá barnæsku og úr starfi mínu sem landvörður. Betra er þó að vinna að 

fyrirbyggjandi aðgerðum til þess að koma í veg fyrir að skaðinn eigi sér stað; bæði beinna 

aðgerða sem leiða til færri óviljaverka í akstri, sem og að fræða almenning um skaðsemi 

slíks aksturs. Fyrirbyggjandi aðgerðir af þessu tagi eru mikilvægar og geta komið í veg fyrir 

umhverfisskemmdir af völdum aksturs utan vega og þá vinnu og kostnað sem lagfæring 

hefur í för með sér, og þrátt fyrir það verður skaðinn kannski aldrei að fullu bættur. Það 

gildir hér, eins og víðar, að betra er heilt en vel gróið.  
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Viðauki: Spurningalistinn 

Í sumum spurningum má merkja við fleiri en einn svarmöguleika og er það þá tekið 

sérstaklega fram í spurningunni. Ef ekkert er tekið fram skal merkja við einungis 

einn svarmöguleika. 

 

1. Í hversu margar ferðir innanlands ferð þú að meðaltali á ári? Hér er átt við 

allar ferðir innanlands, bæði dagsferðir og lengri ferðir, hvort heldur sem er 

vegna vinnu, skemmtana eða annars. 

a) Eina 

b) 2-5  

c) 6-10  

d) 11 eða fleiri 

e) Færri en eina á ári 

f) Fer aldrei í ferðir innanlands 

 

2. Hvað dettur þér í hug þegar minnst er á utanvegaakstur? (Opin spurning) 

 

3. Eftirfarandi fullyrðingar fjalla um viðhorf til utanvegaaksturs. Vinsamlegast 

svaraðu hversu sammála eða ósammála þú ert hverri fullyrðingu. 

a)  Að aka á jökli er utanvegaakstur.                  

Mjög sammála, frekar sammála, hvorki sammála né ósammála, frekar ósammála, mjög 

ósammála, veit ekki, vil ekki svara. 

b) Að aka út fyrir merktan veg/slóða er utanvegaakstur.        

Mjög sammála, frekar sammála, hvorki sammála né ósammála, frekar ósammála, mjög 

ósammála, veit ekki, vil ekki svara. 

c) Að aka út fyrir merktan veg/slóða á auðri jörð er utanvegaakstur. 

Mjög sammála, frekar sammála, hvorki sammála né ósammála, frekar ósammála, mjög 

ósammála, veit ekki, vil ekki svara. 

d) Að aka út fyrir merktan veg/slóða á frosinni, snævi þakinni jörð er utanvegaakstur. 

Mjög sammála, frekar sammála, hvorki sammála né ósammála, frekar ósammála, mjög 

ósammála, veit ekki, vil ekki svara.   

e) Að aka út fyrir merktan veg/slóða vegna vinnu er utanvegaakstur. 

Mjög sammála, frekar sammála, hvorki sammála né ósammála, frekar ósammála, mjög 

ósammála, veit ekki, vil ekki svara. 

f) Að aka út fyrir merktan veg/slóða vegna rannsókna er utanvegaakstur. 

Mjög sammála, frekar sammála, hvorki sammála né ósammála, frekar ósammála, mjög 

ósammála, veit ekki, vil ekki svara. 

g) Að aka út fyrir merktan veg/slóða vegna neyðartilfellis (t.d vegna slyss) er 

utanvegaakstur. 

Mjög sammála, frekar sammála, hvorki sammála né ósammála, frekar ósammála, mjög 

ósammála, veit ekki, vil ekki svara. 
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4. Á ferðum þínum um landið, hversu mikileða lítil ummerki um utanvegaakstur 

hefur þú orðið var/vör við að þínu mati? 

a) Mjög miklum ummerkjum 

b) Frekar miklum ummerkjum 

c) Hvorki miklum né litlum ummerkjum 

d) Frekar litlum ummerkjum 

e) Mjög litlum ummerkjum 

f) Hef ekki tekið eftir ummerkjum 

g) Veit ekki 

h) Vil ekki svara 

 

5. Ef þú hefur tekið eftir ummerkjum utanvegaaksturs, hvers konar ummerki 

voru það? (Opin spurning) 

 

6. Hvar á landinu finnast þér ummerki um utanvegaakstur mest áberandi? 

Merkja má við fleira en eitt atriði. 

a) Á Norðurlandi  - á hvaða svæði/svæðum á Norðurlandi finnast þér ummerkin um 

utanvegaakstur mest (opin spurning). 

b) Á Suðurlandi – á hvaða svæði/svæðum á Suðurlandi finnast þér ummerkin um 

utanvegaakstur mest (opin spurning). 

c) Á Vesturlandi – á hvaða svæði/svæðum á vesturlandi finnast þér ummerkin um 

utanvegaakstur mest (opin spurning). 

d) Á Susturlandi – á hvaða svæði/svæðum á austurlandi finnast þér ummerkin um 

utanvegaakstur mest (opin spurning). 

e) Á hálendinu – á hvaða svæði/svæðum á hálendinu finnast þér ummerkin um 

utanvegaakstur mest (opin spurning). 

f) Veit ekki 

g) Vil ekki svara 

 

7. Þekkir þú einhvern sem ekið hefur utan vega? 

a) Já 

b) Nei 

c) Veit ekki 

d) Vil ekki svara 

8. Finnst þér að það eigi almennt séð að vera leyfilegt eða óleyfilegt að aka utan 

vega á Íslandi? 

a) Alltaf leyfilegt 

b) Alltaf óleyfilegt 

c) Leyfilegt við vissar aðstæður – (Í framhaldi) Við hvaða aðstæður ætti utanvegaakstur 

að vera leyfilegur? Merkja má við fleiri en einn svarmöguleika . 

a. Þegar ekið er á jökli                  

b. Þegar ekið er út fyrir merktan veg/slóða á auðri jörð      

c. Þegar ekið er út fyrir merktan veg/slóða á frosinni, snævi þakinni jörð   

d. Þegar ekið er út fyrir merktan veg/slóða vegna vinnu    

e. Þegar ekið er út fyrir merktan veg/slóða vegna rannsókna   

f. Þegar ekið er út fyrir merktan veg/slóða vegna neyðartilfellis (t.d. vegna 

slyss)  
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g. Veit ekki 

h. Vil ekki svara 

9. Finnst  þér fræðsla um utanvegaakstur á Íslandi vera nægilega mikil eða er hún 

of lítil? 

a) Nægilega mikil 

b) Of lítil 

c) Veit ekki 

d) Vil ekki svara 

 

10. Hvort telur þú að íslenskir eða erlendir ferðamenn séu líklegri til þess að aka 

utan vega? 

a) Íslenskir ferðamenn mun líklegri 

b) Íslenskir ferðamenn heldur líklegri 

c) Íslenskir og erlendir ferðamenn jafn líklegir 

d) Erlendir ferðamenn heldur líklegri 

e) Erlendir ferðamenn mun líklegri 

f) Veit ekki 

g) Vil ekki svara 

 

11. Telur þú utanvegaakstur vera mikið eða lítið vandamál á Íslandi? 

a) Mjög mikið vandamál 

b) Frekar mikið vandamál 

c) Hvorki mikið né lítið vandamál 

d) Frekar lítið vandamál 

e) Mjög lítið vandamál 

f) Er alls ekkert vandamál 

g) Veit ekki 

h) Vil ekki svara 

 

12. Telur þú að utanvegaakstur sé algengur eða sjaldgæfur hér á landi? 

a) Mjög algengur 

b) Frekar algengur 

c) Hvorki algengur né sjaldgæfur 

d) Frekar sjaldgæfur 

e) Mjög sjaldgæfur 

f) Veit ekki 

g) Vil ekki svara 

 

13. Telur þú að almennt sé of vægt, hæfilega eða of hart tekið á utanvegaakstri? 

a) Allt of vægt 

b) Frekar vægt 

c) Hæfilega vægt/hart 

d) Frekar hart 

e) Mjög hart 

f) Veit ekki 

g) Vil ekki svara 
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14. Finnst þér utanvegaakstur, almennt séð, hafa mikil, lítil eða engin áhrif á 

umhverfið? 

a) Mjög mikil áhrif 

b) Frekar mikil áhrif 

c) Hvorki mikil né lítil áhrif 

d) Frekar lítil áhrif  

e) Mjög lítil áhrif  

f) Engin áhrif  

g) Veit ekki 

h) Vil ekki svara 

 

15. Á hvers konar landi telur þú að utanvegaakstur valdi minnstum skaða? 

a) Á sandi 

b) Á mikið grónu landi 

c) Á ræktuðu landi 

d) Á vikri 

e) Á mel 

f) Á hrauni 

g) Á annarskonar landi. Hverskonar? (Opin spurning) 

h) Veit ekki 

i) Vil ekki svara 

 

16. Á hvers konar landi telur þú að utanvegaakstur valdi mestum skaða? 

a) Á sandi 

b) Á mikið grónu landi 

c) Á ræktuðu landi 

d) Á vikri 

e) Á mel 

f) Á hrauni 

g) Á annarskonar landi. Hverskonar? (Opin spurning) 

h) Veit ekki 

i) Vil ekki svara 

 

17. Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) því að sektað sé fyrir utanvegaakstur? 

a) Mjög fylgjandi 

b) Frekar fylgjandi 

c) Hvorki fylgjandi né andvíg(ur) 

d) Frekar andvíg(ur) 

e) Mjög andvíg(ur) 

f) Veit ekki 

g) Vil ekki svara 

 

18. Hverjir ættu að þínu mati að hafa leyfi til að sekta fyrir utanvegaakstur? 

Merktu við alla sem þér finnst eiga við. 

a) Lögregla 

b) Landverðir  

c) Leiðsögumenn 

d) Þjóðgarðsverðir 
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e) Aðrir? Hverjir? (Opin spurning) 

f) Veit ekki 

g) Vil ekki svara 

 

19. Eftirfarandi fullyrðingar tengjast hugsanlegum ástæðum utanvegaaksturs. 

Vinsamlegast svaraðu hverri fullyrðingu með tilliti til þess hversu algenga eða 

óalgenga þú telur hana vera sem ástæðu utanvegaaksturs. 

a) Fólk keyrir utan vega vegna neyðartilfellis (t.d. slys á fólki)     

Mjög algeng ástæða, frekar algeng ástæða, hvorki algeng né óalgeng ástæða, frekar 

óalgeng ástæða, mjög óalgeng ástæða, veit ekki, vil ekki svara. 

b) Fólk þarf að snúa við    

Mjög algeng ástæða, frekar algeng ástæða, hvorki algeng né óalgeng ástæða, frekar 

óalgeng ástæða, mjög óalgeng ástæða, veit ekki, vil ekki svara. 

c) Fólk þarf að mæta bíl sem kemur úr gagnstæðri átt   

Mjög algeng ástæða, frekar algeng ástæða, hvorki algeng né óalgeng ástæða, frekar 

óalgeng ástæða, mjög óalgeng ástæða, veit ekki, vil ekki svara. 

d) Vegamerkingar eru slæmar svo fólk fer óvart út af veginum  

Mjög algeng ástæða, frekar algeng ástæða, hvorki algeng né óalgeng ástæða, frekar 

óalgeng ástæða, mjög óalgeng ástæða, veit ekki, vil ekki svara. 

e) Vegur er svo slæmur að fólk sér þann kost vænstan að keyra meðfram veginum 

Mjög algeng ástæða, frekar algeng ástæða, hvorki algeng né óalgeng ástæða, frekar 

óalgeng ástæða, mjög óalgeng ástæða, veit ekki, vil ekki svara. 

f) Fólk finnst það spennandi 

Mjög algeng ástæða, frekar algeng ástæða, hvorki algeng né óalgeng ástæða, frekar 

óalgeng ástæða, mjög óalgeng ástæða, veit ekki, vil ekki svara. 

g) Fólki finnst það gaman 

Mjög algeng ástæða, frekar algeng ástæða, hvorki algeng né óalgeng ástæða, frekar 

óalgeng ástæða, mjög óalgeng ástæða, veit ekki, vil ekki svara. 

h) Fólk gerir það vegna vinnu  

Mjög algeng ástæða, frekar algeng ástæða, hvorki algeng né óalgeng ástæða, frekar 

óalgeng ástæða, mjög óalgeng ástæða, veit ekki, vil ekki svara. 

i) Fólk gerir það vegna þess að landkynningarefni/auglýsingar sýna að slíkt er gert 

Mjög algeng ástæða, frekar algeng ástæða, hvorki algeng né óalgeng ástæða, frekar 

óalgeng ástæða, mjög óalgeng ástæða, veit ekki, vil ekki svara. 

j) Fólk gerir það vegna þess að kort sýnir að vegur/slóði er til staðar (en slóði sést ekki í 

landslagi) 

Mjög algeng ástæða, frekar algeng ástæða, hvorki algeng né óalgeng ástæða, frekar 

óalgeng ástæða, mjög óalgeng ástæða, veit ekki, vil ekki svara. 

k) Fólk veit ekki að það er bannað 

Mjög algeng ástæða, frekar algeng ástæða, hvorki algeng né óalgeng ástæða, frekar 

óalgeng ástæða, mjög óalgeng ástæða, veit ekki, vil ekki svara. 

l) Fólk áttar sig ekki á því að utanvegaakstur veldur skaða 

Mjög algeng ástæða, frekar algeng ástæða, hvorki algeng né óalgeng ástæða, frekar 

óalgeng ástæða, mjög óalgeng ástæða, veit ekki, vil ekki svara. 

 

20. Er eitthvað annað sem þú vilt nefna sem er algeng ástæða þess að fólk ekur 

utan vega? (Opin spurning). 
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21. Í hvaða tilfellum finnst þér í lagi að aka utan vega? Má merkja við allt að þrjá 

svarmöguleika. 

a) Vegna neyðartilfellis (t.d. slys á fólki) 

b) Til þess að snúa við  

c) Til þess að mæta bíl sem kemur úr gagnstæðri átt 

d) Þegar vegamerkingar eru slæmar svo fólk fer óvart út af veginum  

e) Þegar vegur er svo slæmur að fólk sér þann kost vænstan að keyra meðfram veginum 

f) Þegar fólki finnst það spennandi 

g) Til skemmtunar 

h) Vegna vinnu  

i) Þegar kort sýnir að vegur/slóði er til staðar (en slóði sést ekki í landslagi) 

j) Þegar fólk gerir það vegna þess að landkynningarefni/auglýsingar sýna að slíkt er gert 

k) Þegar fólk veit ekki að það er bannað 

l) Þegar fólk áttar sig ekki á því að utanvegaakstur veldur skaða 

m) Öðrum tilfellum. Hverjum? (Opin spurning) 

n) Það er aldrei í lagi að aka utan vega 

o) Veit ekki 

p) Vil ekki svara 

22. Á hvers konar vélknúnu ökutæki telur þú að algengast sé að ekið sé utan 

vega? 

(Opin spurning). 

 

23. Hvaða hóp(a) í samfélaginu telur þú líklegasta(n) til þess að aka utan vega? 

(Opin spurning). 

 

24. Hefur þú séð einhvern aka utan vega? 

a) Já, ég hef séð það 

b) Nei, ég hef ekki séð það 

c) Veit ekki 

d) Vil ekki svara 

 

25. Ef já við spurningu 24. Hver telur þú að hafi verið ástæða þess að sá/þeir 

aðili/aðilar ók(u) utan vega? Má merkja við fleiri en einn svarmöguleika. 

a) Vegna neyðartilfellis (t.d. slys á fólki) 

b) Til þess að snúa við  

c) Til þess að mæta bíl sem kom úr gagnstæðri átt 

d) Vegamerkingar voru slæmar svo hann fór óvart út af veginum  

e) Vegur var svo slæmur að hann sá þann kost vænstan að keyra meðfram veginum 

f) Ökumanninum fannst það spennandi 

g) Sér til skemmtunar 

h) Vegna vinnu  

i) Kort sýndi að vegur/slóði væri til staðar (en slóði sást ekki í landslagi) 

j) Landkynningarefni/auglýsingar sýna að slíkt er gert 

k) Hann vissi ekki að það er bannað 

l) Hann áttaði sig ekki á því að skaði hlytist af 

m) Önnur ástæða. Hver? (Opin spurning) 

n) Veit ekki 
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o) Vil ekki svara 

 

26. Hefur þú sjálf(ur) ekið utan vega? 

a) Já, ég hef ekið utan vega 

b) Nei, ég hef ekki ekið utan vega 

c) Veit ekki 

d) Vil ekki svara 

 

27. Ef já við spurningu 26. Hvers vegna ókstu utan vega? Má merkja við fleiri en 

einn svarmöguleika. 

a) Vegna neyðartilfellis (t.d. slys á fólki) 

b) Til þess að snúa við  

c) Til þess að mæta bíl sem kom úr gagnstæðri átt 

d) Vegamerkingar voru slæmar svo ég fór óvart út af veginum  

e) Vegur var svo slæmur að ég sá þann kost vænstan að keyra meðfram veginum 

f) Mér fannst það spennandi 

g) Mér til skemmtunar 

h) Vegna vinnu  

i) Kort sýndi að vegur/slóði væri til staðar 

j) Landkynningarefni/auglýsingar sýna að slíkt er gert 

k) Ég vissi ekki að það er bannað 

l) Ég áttaði mig ekki á því að skaði hlytist af því 

m) Önnur ástæða. Hver? (Opin spurning) 

n) Veit ekki 

o) Vil ekki svara 

 

28. Hvaða námi hefur þú lokið? Vinsamlega merktu við hæstu prófgráðu. 

a) Grunnskólaprófi, landsprófi, gagnfræðaprófi eða minna námi 

b) Bóklegu námi á framhaldsskólastigi, s.s. verslunarprófi, stúdentsprófi, 

samvinnuskólaprófi (ekki á háskólastigi) 

c) Starfsnámi, s.s. sjúkraliða-, lögreglu-, banka- eða ritaranámi eða öðru stuttu 

starfsnámi 

d) Verklegu framhaldi – iðnmenntun, s.s. sveins- og meistaraprófi, vélstjóra- og 

stýrimannaprófi, búfræði, garðyrkjufræði eða tækniteiknun 

e) Prófi úr sérskólum á eða við háskólastig, s.s. myndlistarnámi, iðnfræði eða 

kerfisfræði 

f) Prófi á háskólastigi (fyrsta gráða: BA, B.Ed eða BS) 

g) Framhaldsnámi í háskóla (MA, MS, doktorsnám) 

h) Öðru. Hverju (Opin spurning) 

i) Vil ekki svara 

j) Veit ekki 

 

29. Hver er staða þín á vinnumarkaðinum? 

a) Launþegi 

b) Er með eigin rekstur 

c) Er í námi 

d) Atvinnulaus 

e) Er í fæðingarorlofi 
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f) Öryrki 

g) Heimavinnandi 

h) Ellilífeyrisþegi 

i) Annað 

j) Vil ekki svara 

 

30.  Við hvað starfar þú? 

a) Kjörnir fulltrúar og æðstu embættismenn, þ.e. kjörnir fulltrúar, æðstu embættismenn 

og æðstu stjórnendur hagsmunasamtaka, forstjórar og stjórnendur stærri fyrirtækja 

og stofnana, yfirmenn stórra deilda (með yfir 10 starfsmönnum), 

framkvæmdastjórar og forstöðumenn lítillla fyrirtækja, stofnana og deilda (með 

undir 10 starfsmönnum). 

b) Sérfræðingar með háskólapróf (a.m.k. BA/BS). Þ.e. sérfræðingar í raunvísindum, 

stærðfræði, verkfræði, arkitektar, tölvunarfr. oþh. Sérfræðingar í náttúrvís., líffræði 

og heilbrigðisvísindum. Sérfræðistörf við kennslu og uppeldisfræði. Önnur 

sérfræðistörf, félags- og hugvísindi, viðskiptagreinar, lögfræði, guðfræði, ritlist, 

myndlist, o.s.frv. 

c) Tæknar og sérmenntað starfsfólk. Þ.e. tækni- og rannsóknarstörf í verkfræði og 

raungreinum öðrum en líffræðigreinum. Tækni og rannsóknarstörf tengd líffræði og 

heilbrigðisgreinum sem krefjast styttri háskólamenntunar eða tæknimenntunar. 

Aðstoðarmenn kennara og þjálfa. Sérhæfð ráðgjafa- og sölustörf tengt fjármálum, 

viðskiptaþjónustu, stjórnun o.fl. 

d) Skrifstofufólk. Þ.e. almenn ritara- og skráningarstörf. Skrifstofufólk við afgreiðslu 

viðskiptavina. 

e) Þjónustu-, umönnunar- og sölustörf. Þ.m.t. afgreiðslu-, sölu- og sýningarstörf. 

f) Bændur og sjómenn. 

g) Iðnaðarmenn og sérhæft iðnverkafólk. Þ.e. byggingariðnaðarmenn (húsasmiðir, 

múrarar, pípulagningarmenn o.fl). Málm- og vélsmiðir, vélvirkjar, bifvélavirkjar, 

rafeindavirkjar, rafvirkjar, o.fl. Fíntækjasmiðir, handíðafólk og bókagerðarmenn. 

Aðrir iðnaðarmenn (matvæla-, húsgagna- og fataiðnaður). 

h) Véla- og vélgæslufólk. Þ.e. vélgæslufólk í iðjuverum og verksmiðjum. Véla- og 

samsetningarfólk t.d. í efnavöru, textíl- og matvælaframleiðslu. Bifreiðastjórar og 

stjórnendur vinnuvéla og annarra vélkn. ökutækja. 

i) Ósérhæft starfsfólk. Þ.e. verkafólk við sölu- og þjónustust. 

(ræsting/sorphirða/sendlar/dyraverðir). Verkafólk í iðnaði, fiskvinnslu, landbúnaði. 

j) Annað, hvað?/Athugasemdir. (Opin spurning) 

k) Vil ekki svara 

l) Veit ekki 

 

31. Hver er hjúskaparstaða þín? 

a) Einhleyp(ur) 

b) Í sambúð 

c) Gift/kvæntur/í staðfestri samvist 

d) Skilin(n) að borði og sæng/fráskilin(n) 

e) Ekkill/ekkja 

f) Vil ekki svara 
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32. Hverjar eru heildartekjur þínar á mánuði að jafnaði fyrir skatt? (Opin 

spurning) 

33.  Hverjar eru heildartekjur þínar og maka þíns að jafnaði á mánuði fyrir 

skatt? (Opin spurning) 

 


