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Abstract 

Key words: Tourism, birding, birds, Katla geopark, bird tourism. 

Tourism is increasing in Iceland and the number of tourists coming to Iceland has been 

growing step by step during the last decade. Bird tourism is a niche form of tourism. Bird 

tourism can be categorized with health tourism and food tourism as a niche. These specialties 

have that in common that they all serve a specific target group. In this thesis I’ll separate bird 

tourists into four groups and analyze their needs in relation with Maslov‘s hierarchy of needs. 

Geopark is an area which is special for its high number of geological remnants. I‘ll find out 

what birds it is possible to see inside Katla geopark and what birds tourists are looking for 

when they visit Iceland. In Katla geopark it is possible to find a great variety of the avifauna 

of Iceland. It is therefore a very interesting place for birders to visit. The possibilities for bird 

tourism inside Katla geopark are great.  
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Útdráttur 

Lykilorð: Ferðaþjónusta, fuglaskoðun, fuglar, Katla jarðvangur, fuglatengd ferðaþjónusta. 

Ferðaþjónusta er vaxandi atvinnugrein á Íslandi og hefur fjölgun erlendra ferðamanna sem 

hingað koma til lands farið stigvaxandi síðustu ár. Fuglatengd ferðaþjónusta er ein af 

hliðargreinum ferðaþjónustu og mætti flokka hana með heilsutengdri ferðaþjónustu og 

matartengdri ferðaþjónustu. Þessar greinar eiga það sameiginlegt að þjóna ákveðnum hóp af 

fólki eftir því hvar áhugasvið þeirra liggur. Í þessari ritgerð geri ég grein fyrir fjórum 

mismunandi hópum fuglaskoðara og set þarfir þeirra í samhengi við þarfapíramída Maslov. 

Jarðvangur er svæði sem inniheldur mikilvægar jarðfræðiminjar. Ég kanna hvaða 

fuglategundir er að finna innan Kötlu jarðvangs og hvaða fuglategundum erlendir ferðamenn 

eru að leita hérlendis. Innan Kötlu jarðvangs er að finna gott úrval af fuglafánu Íslands og án 

nokkurs vafa mjög áhugaverður staður heim að sækja fyrir erlenda fuglaskoðara sem koma til 

Íslands. Möguleikar fuglatengdrar ferðaþjónustu innan Kötlu jarðvangs eru miklir. 
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Inngangur  

Í nóvember árið 2011 fór ég að huga að lokaverkefni mínu við Háskólann á Hólum. Ég hafði 

velt fyrir mér nokkrum möguleikum að ritgerðarefnum en ákvað að skrifa tölvupóst til 

forsvarsmanna Kötlu jarðvangs og athuga hvort að þeir hefðu hugmyndir að viðfangsefnum 

sem gætu síðan nýst innan jarðvangsins. Ekki stóð á svörum þaðan og nokkrar hugmyndir 

fæddust. Þeir vissu um áhuga minn á fuglum og nefndu því hvort ég hefði ekki áhuga á því að 

skoða það nánar.  

Upphaflega stóð til að ég myndi gera einhverskonar kort og benda á áhugaverða staði eða 

jafnvel bækling sem yrði dreift til ferðaþjónustuaðila sem kynningarefni á þessari tegund 

ferðaþjónustu. Eftir að ég hafði leitað í þó nokkurn tíma að upplýsingum þá fannst mér ég 

ekki hafa neinar forsendur til þess að ráðast í þess konar vinnu. Ég ákvað því að kynna mér 

fuglaskoðun / fuglatengda ferðaþjónustu og athuga um leið hvort að það væri raunhæft að 

bjóða uppá slíkt innan Kötlu jarðvangs. Það fyrsta sem ég athugaði var hvort að einhver 

ferðaþjónustuaðili innan Kötlu jarðvangs myndi bjóða uppá fuglaskoðunarferðir eða  

einhverskonar fuglatengda ferðaþjónustu. Niðurstaðan úr því var að aðeins einn aðili bauð 

uppá slíka ferð en hann var með fleiri afþreyingarmöguleika. 

Eftir miklar vangaveltur um það hvernig ég myndi nálgast viðfangsefnið þá ákvað ég að 

,kanna möguleika fuglatengdrar ferðaþjónustu innan Kötlu jarðvangs. Rannsóknarspurning 

mín er því ,,hverjir eru möguleikar fuglatengdrar ferðaþjónustu innan Kötlu jarðvangs?“. 

Markmið verkefnisins er að gera nokkuð skýra grein fyrir því hvað fuglatengd ferðaþjónusta 

er, hverjar þarfir fuglaskoðara eru og hvaða möguleika Katla jarðvangur hefur til að svara 

þeim.  

Í upphafi mun ég fjalla almennt um ferðaþjónustu og þróun hennar á Íslandi. Þá mun ég ræða  

sjálfbærni og mimunandi tegundir ferðaþjónustu svo sem vistvæna (e. Ecotourist), 

náttúrutengda (e. Nature – based), náttúrulífs (e. Wildlife) og að lokum fuglatengda 

ferðaþjónustu (e. Bird tourism).  Ég mun ræða almennt um fugla á Íslandi, fuglaskoðun og 

hverjir það eru sem skoða fugla ásamt áhrifum fuglaskoðunar á umhverfið. Ennfremur mun ég 

skilgreina hugtakið jarðvangur (e. Geopark) og hvaða fuglar eru innan Kötlu jarðvangs. Í 

þessari ritgerð mun ég ekki benda á ákjósanlega staði til þess að skoða ákveðnar tegundir og 

heldur ekki lýsa ákveðnum tegundum. Ég mun nýta mér greiningu á mismunandi hópum 
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fuglaskoðara til þess að skilgreina þá betur. Greinargóðar lýsingar á fuglum er hægt að nálgast 

í fuglavísi sem Jóhann Óli Hilmarsson gaf út árið 2011 (Jóhann Óli Hilmarsson, 2011). 

 Ferðaþjónusta og fuglar sem auðlind 

Ferðaþjónusta fer ört vaxandi í heiminum. Vöxtur hennar hefur aukist síðustu ár og náði 

nýjum hæðum á síðasta ári. Þrátt fyrir efnahagsvandamál heimsins og önnur áföll s.s. 

náttúruhamfarir þá virðist það vera þannig að löngunin til að ferðast og skoða nýja staði sé 

alltaf til staðar hjá fólki. Á Íslandi hefur aukning ferðamanna sem koma hingað til lands verið 

5,5% að meðaltali frá aldamótum 2000 til dagsins í dag. Fjölgunin hefur verið nokkuð stöðug  

en árið 2011 voru öll met slegin hvað varðar komu ferðamanna til landsins. Þá komu 565.611 

þús. ferðamenn (Ferðamálastofa, 2012). Ferðaþjónustan veltir orðið miljörðum og er því 

gríðarlega þjóðhagslega mikilvæg sem atvinnugrein (Hagstofa Íslands, 2011). Frá árinu 2000 

hefur fjöldi ferðamanna sem koma til landsins aukist um tæp 87% eða 262.711 ferðamenn 

(Ferðamálastofa, 2012). Náttúra landsins virðist vera aðal aðdráttarafl ferðamanna sem sækja 

Ísland heim. Á árinu 2011 voru það tæp 80% af þeim sem komu til landsins sem settu 

náttúruna sem aðalástæðu þess að stefnan var sett á Ísland (Markaðs- og miðlarannsóknir, 

2012, bls. A16).  

Fuglatengd ferðaþjónusta er nokkuð nýlegt hugtak hér á landi. Þessi grein má segja að sé 

undirgrein náttúrulífs ferðaþjónustu sem er aftur undirgrein náttúrutengdrar ferðaþjónustu. 

Fuglatengd ferðaþjónusta hefur mikla sérstöðu því að hún takmarkast við það að 

ferðamaðurinn hafi áhuga á fuglum. Í könnun sem gerð var árið 2011 nefndu um 2% að fuglar 

væru á topp tíu yfir minnisstæðustu hlutina úr Íslandsförinni (Markaðs- og miðlarannsóknir, 

2012, bls. 105). Ekki var lögð sérstök áhersla á fugla umfram annað í þeirri könnun. Í annarri 

könnun sem kom út árið 2009 var hlutfallið töluvert hærra eða að 33-37% höfðu skoðað fugla 

í ferð sinni um landið á árunum 1998 – 2008. Sú rannsókn fjallaði eingöngu um fugla og ber 

heitið „Fuglaskoðun ferðamanna á Íslandi 1998-2008“ (Rögnvaldur Guðmundsson, 2009, bls. 

5). Að sjálfsögðu vitum við ekki hvort þessar tölur eru að fullu raunhæfar í dag en ef við 

reiknum með þessari tölu og miðum við 35% og reiknum það útfrá fjölda ferðamanna árið 

2011 þá má áætla að tæplega 200.000 ferðamenn hafa skoðað fugla á Íslandi með eða/án 

leiðsagnar. 
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Fuglar 

Í heiminum eru skráðar um 9000 tegundir fugla. Á Íslandi er ekki að finna nema brot af þeim 

eða 77 tegundir sem verpa hér að staðaldri (Jóhann Óli Hilmarsson, 2011, bls. 309). Þessar 

tegundir hafa margar þó nokkra sérstöðu en farið verðu betur í það hér á eftir.  

Enska skammstöfunin IBA stendur fyrir mikilvæg búsvæði fugla (e. Important Bird Areas). Á 

Íslandi eru nokkur svæði sem falla undir það og meðal annars eru þar svæði innan Kötlu 

jarðvangs. Ástæðan fyrir því að ákveðin svæði lenda á þessari skrá er sú að það snertir 

heimsafkomu þessara fugla að þessum svæðum sé haldið í óbreyttu ástandi. Þau svæði innan 

jarðvangsins sem eru inná þessari skrá  eru Brunasandur í Skaftárhreppi vegna kjóa og 

Markarfljótsaurar í Rangárþingi eystra vegna spóa. Veiðivötn eru einnig mikilvægt svæði en 

það svæði er rétt utan við jarðvanginn. Þar er fjölbýlasta svæði himbrimans á Íslandi og er 

alþjóðlega mikilvægt til verndunar þeirra. (Birdlife, a, 2012). Birdlife International heldur 

utan um skrána. Til þess að svæði geti farið á IBA skrána þá þarf það uppfylla ákveðin 

skilyrði sem byggja á lykiltegund svæðisins sem er þá í hættu gagnvart alheims útdauða. Þrátt 

fyrir að ákveðin svæði lendi á þessari skrá þá þýðir það ekki endilega að viðkomandi tegund 

sé í hættu eða hún sé fágæt hér á landi (Birdlife, b, 2012). 

Að undanskilinni IBA skránni þá ber Ísland aþjóðlega ábyrgð á sumum af þeim 

fuglategundum sem hér dvelja til lengri eða skemmri tíma. Gjarnan nefndar ábyrgðartegundir. 

Skilgreiningin á ábyrgðartegundum hefur verið nokkuð á 

reiki og hefur hún ekki verið skráð í neina alþjóðalöggjöf. 

Hér á landi hefur ábyrgðartegund verið skilgreind sem 

,,tegund sem á aðalheimkynni sín að öllu eða umtalsverðu 

leyti á Íslandi og er þá miðað við að um 20% eða meira af 

heildarstofni tegundar haldi hér til einhvern hluta ársins“ 

(Kristinn Haukur Skarphéðinsson munnleg heimild, 30. 

mars 2012).  

Þessar tegundir eru sjósvala, heiðargæs, straumönd (mynd 2), húsönd, spói, kría og álka. 

Ástæðan fyrir því að við berum alþjóðlega ábyrgð á þessum tegundum er sú að hlutfall 

íslensku stofnanna er meira en 20% af heildarstofnstærð þessara fuglategunda í Evrópu. Við 

höfum enga einlenda tegund hér á landi. Einlend tegund þýðir að hún verpi hér en ekki 

annarsstaðar í heiminum. Aðrar ábyrgðartegundir sem verpa hér á landi eru, ef við miðum við 

30 - 50% af Evrópustofninum fýll, sandlóa, heiðlóa, sendlingur, lóuþræll, skúmur, hvítmáfur, 

Mynd 1 – Spói er einn af 

ábyrgðartegundunum. (Ljósmyndari Þórir 

Kjartansson). 
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svartbakur, langvía og lundi. Á Íslandi eigum við hinsvegar nokkrar tegundir sem eru 

séríslenskar deilitegundir. Það eru tegundir sem eiga sér séríslenska deilitegund hér á landi og 

verpir sú deilitegund þá ekki annarsstaðar. Þetta er smyrill, rjúpa, sendlingur, jaðrakan, 

stelkur, teista og músarrindill. Íslendingar bera séríslenska ábyrgð á íslenskum deilitegundum 

(Ólafur og fl., 2002, bls. 25-27). 

Spóinn (mynd 1) er einn þeirra fugla sem við berum sérstaka ábyrgð á eins og kom fram hér á 

undan. Talið er að 57-71% evrópskra spóa verpa á Íslandi sem er mjög hátt hlutfall. 

Markarfljótsaurar eru þess vegna á skrá yfir alþjóðlega mikilvægt svæði fyrir fugla (IBA) 

(Ólafur og fl., 2002, bls. 12). 

Fuglar á Íslandi 

Hefðbundin flokkun fugla á Íslandi er einkum tvennskonar, annarsvegar staðfuglar og 

hinsvegar farfuglar. Til viðbótar því eru flækingar. Flækingar eru þeir fuglar sem hvorki verpa 

hér né hafa fasta búsetu, þeir annaðhvort flækjast hingað í hrakningum vegna veðurs eða 

stoppa hér á leið sinni til annarra landa. Eitt af sérkennum íslensku fuglafánunnar er það að 

mjög hátt hlutfall varpfugla eru votlendis og sjófuglar. Miðað við önnur lönd þá eru hér fáar 

tegundir landfugla. Á Íslandi verpa að staðaldri 77 tegundir árlega. Meðal staðfugla er 21 

tegund sem er hér allt árið, 33 tegundir eru að hluta til staðfuglar og að hluta til farfuglar en 

23 tegundir eru algjörir farfuglar. Um áramótin 2010/2011 höfðu komið hingað til lands 376 

tegundir villtra fugla (Jóhann Óli Hilmarsson, 2011, bls. 297).  

Sérstaða og uppruni íslensku fuglafánunnar 

Eins og kom fram hér að framan er eitt af sérkennum íslenskrar fuglafánu sá gríðarlegi 

tegundafjöldi (miðað við tegundafjölda annarra flokka) af sjó- og votlendisfuglum. 

Meginþorri fuglafánunnar er af evrópskum uppruna. Það má segja að á Íslandi mætist austrið 

og vestrið því hér er einnig að finna nokkrar tegundir sem hafa numið land úr vestri. Einnig er 

hér að finna tegundir sem eru á norður og suður 

mörkum útbreiðslu sinnar. Úr Vesturheimi er 

hér að finna þrjár tegundir, himbrima, húsönd 

og straumönd en þessar tegundir finnast ekki 

annars staðar í Evrópu. Að auki er talið að 

straumönd sé hvergi í heiminum aðgengilegri 

en á Íslandi (Jóhann Óli Hilmarsson, 2011, bls. 

299). Evrópskir fuglaskoðarar leggja áherslu á Mynd 2 – Straumönd. (Ljósmyndari Þórir Kjartansson). 
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að sjá þessa fugla. Hér á landi verpa tegundir sem nefnast hánorrænar. Þær tegundir eru á 

suðurmörkum varpútbreiðslu sinnar það eru heiðagæs, hávella, rjúpa, fálki, þórshani, 

óðinshani, hvítmáfur, stuttnefja og snjótittlingur. Þetta eru einnig fuglar sem gott aðgengi er 

að á Íslandi. Nokkrar tegundir eru hér á norðurmörkum útbreiðslu sinnar og eru það t.d. 

gargönd, skeiðönd og jaðrakan (Jóhann Óli Hilmarsson, 2011, bls. 299). Í reglugerð nr. 

252/1996 um friðun tiltekinna villtra fuglategunda, friðlýsingu æðarvarps, fuglamerkingar, 

hamskurð o.fl.  kemur fram í 1.gr. 

Dvöl manna er óheimil við 

hreiður fálka, hafarnar, snæuglu, 

haftyrðils, keldusvíns og 

þórshana vegna myndatöku, 

upptöku á hljóðum, athugana á 

lifnaðarháttum eða í öðrum 

tilgangi sem ætla má að geti 

valdið truflunum. 

Á tímabilinu 15. mars - 15. ágúst 

er mönnum óheimilt að koma nær arnarhreiðrum en 500 m nema brýna nauðsyn beri 

til, svo sem vegna lögmætra nytja sem ekki er hægt að stunda á öðrum árstíma, enda 

sýni menn ítrustu varfærni og forðist að trufla fuglana. Þessi takmörkun á umferð 

gildir þar sem ernir eru að búa sig undir varp og við þau hreiður sem orpið hefur verið 

í. 

Umhverfisráðuneytið getur, að fenginni umsögn ráðgjafarnefndar um villt dýr, veitt 

undanþágu frá ákvæðum 1. og 2. málsgr., enda sé sótt um hana fyrirfram og skilyrði 

sett um umgang við hreiður, þ.á m. um það tímabil sem viðkomandi er heimil dvöl við 

hreiður. 

Óheimilt er að hrófla við hreiðrum og hreiðurstöðum þeirra tegunda sem taldar eru 

upp í 1. málsgr., hvort sem er á varptíma eða utan hans. 

Jarðvangur 

Í heiminum eru alls 77 jarðvangar í 25 löndum og 17 í umsóknarferli. Miklar gæðakröfur eru 

á jarðvöngum og er meðal annars krafa um það að efnahagsleg þróun eigi sér stað til hins 

betra innan þess svæðis sem jarðvangur er stofnaður um (UNESCO, 1995-2011). 

Hvað er jarðvangur ? 

Jarðvangur er svæði sem inniheldur merkilegar eða einstakar jarðminjar. Innan jarðvangsins 

er ákveðinn fjöldi jarðfræðistaða sem eru áhugaverðir vegna vísindarannsókna, fræðslugildis, 

fjölbreytileika, út frá fagurfræðilegu sjónarmiði eða vegna þess hversu sjaldgæfar jarðminjar 

Mynd 3 – Fálki. (Ljósmyndari Þórir Kjartansson). 
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eru. Auk þeirra eru staðir innan garðsins sem tengjast fornleifum, sagnfræði, menningu, 

vistfræði og lífríki. ,,Jarðvangur er áfangastaður sem hefur verið tekinn út og vottaður af EGN 

(European Geopark Network) og GGN (Global Geopark Network) sem eru studd af 

UNESCO“ (Vilborg Arna Gissurardóttir munnleg heimild, 6. mars 2012).  

Jarðvangur verður að vera með skýra stefnu í sjálfbærri þróun og góða áætlun um hvernig 

skuli framfylgja þeirri stefnu. Jarðvangur verður að vera vel afmarkaður og hafa nægilegt 

landsvæði fyrir efnahagslega þróun. Jarðvangur hefur það hlutverk að bæta viðhorf og 

þekkingu fólks á jarðminjum, byggja upp jarðfræðiferðamennsku og styðja þannig við 

efnahagslega þróun svæðis. Jarðvangur hefur bein áhrif á svæðið með því að bæta aðstæður 

heimamanna. Markmiðið er að auðvelda heimamönnum að endurmeta gildi svæðisins og fá þá 

til að taka þátt í að endurvekja menningu þess. Til að ná sem bestum árangri er skilyrði að 

sveitarfélög séu þátttakendur í uppbyggingu jarðvangsins. Eitt af verkefnum jarðvangsins er 

að gera tilraunir og þróa og endurmeta aðferðir sem stuðla að frekari verndun jarðminja. 

Jarðvangurinn setur ekki kröfur um lög eða reglur varðandi verndun jarðminja innan 

svæðisins. Það er í höndum stjórnvalda og sveitarfélaga að taka ákvörðun um lagalega 

verndun (Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 2010). 

Katla jarðvangur 

Katla jarðvangur nær yfir þrjú sveitarfélög. 

Skaftárhrepp, Mýrdalshrepp og Rangárþingi eystra. 

Jarðvangurinn var stofnaður árið 2011. Katla 

jarðvangur spannar 9% af Íslandi. Meðfylgjandi mynd 

sýnir mörk jarðvangsins. Á myndinni má meðal annars 

sjá að hluti Kötlu jarðvangs liggur upp að Vatnajökli og 

skarast því við Vatnajökulsþjóðgarð.  

Innan Kötlu jarðvangs er mikil 

fjölbreytni í landslagi og margar 

náttúruperlur leynast þar sem eru 

þekktar á heimsvísu. Sem dæmi 

má nefna eru Dyrhólaey, 

Reynisdrangar, Lakagígar, 

Dverghamrar, Mýrdalssandur og 

Systrastapi. Landslag innan 

Mynd 4 – Mörk Kötlu jarðvangs 

  Mynd 5 -  Fjölbreytni í landslagi, Hjörleifshöfði fremst 

  (Ljósmyndari Þórir Kjartansson). 
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jarðvangsins er fjölbreytt allt frá margra kílómetra svörtum eyðisöndum í grösugar sléttur. 

Eldstöðvarnar Katla, Eyjafjallajökull og Lakagígar ásamt fleirum hafa sett svip sinn á landið 

með miklum hamfaragosum þar sem hraun, kvika og gjall hafa komið úr iðrum jarðar og 

mótað landið. Jöklarnir hafa einnig átt sinn þátt í að móta landið og grafið djúp gil. Hálendi er 

töluvert innan svæðisins og stutt frá sjávarströndinni að rótum jökla. Þetta veldur því að 

fuglafánan innan þessa svæðis er fjölbreytt og hátt hlutfall þeirra fugla sem verpa á Íslandi 

verpa einnig innan jarðvangsins. Hér að neðan má sjá yfirlit í myndum yfir þá miklu 

fjölbreytni í landslagi sem er að finna innan jarðvangsins. 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7 - Fjölbreytni í landslagi – Kötlujökull 

(Ljósmyndari Þórir Kjartansson). 

 

 

Mynd 6 - Fjölbreytni í landslagi – Dyrhólaey 

(Ljósmyndari Þórir Kjartansson). 
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Munurinn á jarðvangi og þjóðgarði  

Aðalmunurinn á jarðvangi annarsvegar og þjóðgarði hinsvegar er sá að hlutverk og reglur um 

þjóðgarða eru bundin í lög. Þjóðgarður er ríkisstofnun og fer ráðherra umhverfisráðuneytis 

með yfirstjórn allra þeirra mála er varða þjóðgarðinn samkvæmt lögum um náttúruvernd nr. 

44/1999. Jarðvangur er ekki lögbundinn og hlutverk hans ekki skilgreint í lögum. Í 

jarðvanginum starfar stjórn og þar er rekstrarstjóri og er hann æðsta vald jarðvangsins. 

Jarðvangur er ekki bara svæði sem hefur framúrskarandi jarðminjar, áhugaverður staður 

vegna jarðfræði en fleiri þættir eins og þekking á almennri náttúru og menningu spila stórt 

hlutverk. Ætlast er til þess að heimamenn innan jarðvangsins sýni honum áhuga og er unnið 

að því með fræðslu og námskeiðum. Jarðvangur setur sér stefnumótun um sjálfbæra 

efnahagslega þróun. Þjóðgarður getur lagt bann við umferð um ákveðin svæði og hafa 

þjóðgarðsverðir ákveðna eftirlitsskyldu.  

Ferðamennska - Ferðaþjónusta 

Ferðamennska (e. Tourism) hefur verið skilgreind af nokkrum aðilum. Í skýrslunni 

Stefnumótun í ferðaþjónust sem kom út árið 1996 og var gefin út af Samgönguráðuneytinu 

kom fram eftirfarandi skilgreining á ferðamennsku; ,,Athafnir einstaklinga sem ferðast til 

staða utan hversdagsumhverfis og dvelja þar í nánar skilgreindum tilgangi. Ferðin stendur 

skemur en í tólf mánuði samfleytt“ (Samgönguráðuneytið, 1996, bls. 14). Ferðamennska og 

ferðaþjónusta hefur líka verið skilgreind af alþjóða ferðamála samtökunum WTO (e. World 

Tourism Organisation)  

Ferðamennska er skilgreind sem athafnasemi persónu sem ferðast til og hefur viðveru 

á stöðum utan við þeirra daglega umhverfi, ekki lengur en ár, og stundar áhugamál, 

viðskipti og annað sem ekki tengist beint því sem gert er á staðnum. Notkun þessa 

viðtæka hugtak gerir það mögulegt að bera kennsl á ferðamennsku á milli landa sem 

og ferða innanlands. Með hugtakinu „ferðaþjónustu“ er átt við alla starfsemi sem leiðir 

af gestum. Þetta á bæði við um ferðamenn sem dvelja yfir nótt á staðnum og gesti sem 

dvelja aðeins brot úr degi (Page, 2009, bls. 14).   

Innan ferðamennsku er til hugtak sem kallað er ,,sérsviðsferðir“ (e. Special interest tour) það 

stendur fyrir ,,Ferðir sem hafa að megininntaki sérsvið/sérstök áhugamál, t.d. jarðfræði eða 

fuglaskoðun“ (Samgönguráðuneytið, 1996, bls. 16). 
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Ferðamaður 

Ferðamaður (e. Tourist) hefur einnig verið skilgreindur í skýrslunni Stefnumótun í 

ferðaþjónustu þar kemur fram að ferðamaður getur verið a) ferðamaður, b) dagsferðamaður og 

c) innanlandsferðamaður. Ferðamaður er ,,gestur sem dvelur a.m.k. eina nótt á staðnum sem 

hann kemur á“. Dagsferðamaður er „Gestur sem er ekki nætursakir á staðnum sem hann 

kemur á“ og innanlandsferðamaður er ,,Einstaklingur á ferðalagi innan búsetulands en utan 

hversdagsumhverfis, í nánar skilgreindum tilgangi“ (Samgönguráðurneytið, 1996, bls. 14).  

Þarfir ferðamanna 

Til þess að átta okkur á þörfum ferðamanna munum við nýta okkur þarfapíramída Maslov‘s. 

Þarfapíramídi Maslov er fimm þrep (sjá mynd 8). Uppfylla þarf neðsta þrepið til þess að 

komast uppá næsta. Talað er um að grunnþarfirnar séu neðst (e. lower level needs) en þær 

þarfir sem maður þarf til að uppfylla sjálfsfyllingu eru efst (e. higer level needs). Í neðsta 

þrepinu eru grunnþarfir okkar, matur, vatn, hvíld og skjól. Í þrepi tvö eru öryggisþarfir okkar, 

frelsi frá hótunum, óöryggi og árásum. Í þriðja þrepi er talað um kærleik eða ást og umhyggju, 

það að gefa af sér og vera með vinum 

og fjölskyldu. Í fjórða þrepinu eru 

mikilvægar þarfir eða þær þarfir sem 

þú þarft að uppfylla til þess að efla 

sjálfsálitið svo sem frægð, að vera 

þekktur og mynda sér orðspor. Í 

fimmta og síðasta þrepinu eru þær 

þarfir sem þú þarft til þess að  öðlast 

frelsi, ávinna þér eitthvað og auka 

sjálfstraustið og um leið öðlast 

sjálfsfyllingu. Þar þarftu að ávinna þér 

eitthvað og öðlast frelsi (Page, 2009, 

bls. 93-96). 

Þarfapíramídinn endurspeglar þær þarfir sem ferðamaðurinn hefur. Heimfæra mætti 

grunnþarfirnar á það sem mætti kalla grunnþarfir ferðamanna. Sú þjónusta sem þarf þá að 

vera til staðar er grunnþjónusta (fæða, öryggi og skjól) svo að þörfum ferðamannana sé 

fullnægt.  

Sjálfsbirtng 

Virðing 

Kærleikur 

Öryggi 

Grunnþarfir 
Mynd 8 - Þarfapíramídi Maslov (Þýð. Höf.)(Page, 2009, bls. 94) 
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Sjálfbærni 

Skilgreining World Commission on Environment and Development (WCED) á sjálfbærni var 

sett fram í Brundtland skýrslunni árið 1987. Þar kom fram að sjálfbær þróun væri þróun sem 

mætir þörfum nútíðarinnar án þess að stofna í hættu getu komandi kynslóða til að mæta sínum 

þörfum (WCED, 1987, bls. 43). Almenningur er jákvæður gagnvart hugtakinu sjálfbærri 

ferðaþjónustu nú þegar ,,venjuleg” ferðaþjónusta er talin hafa neikvæð áhrif. Sjálfbær 

ferðaþjónusta ætti að vera fjárhagslega jákvæð, búa til félagslegan ávinning fyrir samfélagið 

án þess að skaða náttúrulegt umhverfi (McMinn, 1997, bls. 135-137).  

Vistvæn ferðaþjónusta 

Engin ein skilgreining er til á vistvænni ferðaþjónustu en skilgreining sem gjarnan er notuð 

um viðfangsefnið segir að vistvæn ferðaþjónusta séu ábyrgar ferðir á náttúrulega staði sem 

varðveiti umhverfið og bætir velferð heimamanna (Patterson, 2002, bls.1). Helstu markmið 

vistvænnar ferðaþjónustu eru að hlúa að sjálfbærni varðandi varðveislu staða, endurvakningu 

menningar, fjárhagslega þróun og aukningu á fjölbreytni (Newsome, Moore og Downing, 

2002, bls. 14). Í bók þeirra Newsome, Moore og Downing (2002, bls. 15) segir að vistvæn 

ferðaþjónusta búi yfir sjö meginþáttum; að áfangastaðurinn sé náttúrulegur, að áhrif á staðinn 

séu sem minnst, að skapa umhverfisvitund, útvega fé til verndar náttúrunnar, auka hag 

heimamanna, bera virðingu fyrir menningu þeirra og styðja mannréttindi og lýðræði. 

Markhópur vistvænnar ferðaþjónustu er fólk á aldrinum 35-54 ára, það er menntað og ferðast í 

pörum. Vistvænir ferðamenn hafa meiri þörf en aðrir ferðamenn á sviði  umhverfistúlkunar, 

fjölbreyttni, hæfni leiðsögumanna og hópastærð (Patterson, 2002, bls. 12, 15). Þessir 

ferðamenn eru fágaðir og vel upplýstir og þess vegna er mikilvægt að leiðsögumenn í 

vistvænum ferðum séu menntaðir og hafi reynslu til að koma til móts við þarfir 

ferðamannanna (Patterson, 2002, bls.7).  

Náttúrutengd ferðaþjónusta 

Náttúrutengd ferðaþjónusta er hugtak sem notað er um alla ferðaþjónustu sem byggir á 

náttúrulegu umhverfi (Patterson, 2002, bls. 1). Í náttúrutengdri ferðaþjónustu er áhersla lögð á 

skilning og varðveislu á hinu náttúrulega umhverfi og því sjónarmiði að náttúran sé 

grundvallaratriðið. Náttúrutengd ferðaþjónusta felur einnig í sér sjálfbæra nálgun (Newsome, 

Moore og Downing, 2002, bls.13). Síðustu tvo áratugi hefur vaxandi áhugi verið meðal 

almennings varðandi varðveislu og velferð umhverfisins (Newsome, Moore og Downing, 
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2002, bls. 2). Ferðir á náttúruleg svæði hefur aukist mikið og árið 2000 voru slíkar ferðir um 

20% af ferðum ferðamanna á heimsvísu (Newsome, Moore og Downing, 2002, bls.1).  

Munurinn á náttúrutengdri og vistvænni ferðaþjónustu 

Munurinn á náttúrutengdri ferðaþjónustu og vistvænni ferðaþjónustu felst í aðgætni við 

umhverfið og fyrirhöfn við að reyna að styðja við efnahag tiltekins svæðis en vistvæn 

ferðaþjónusta stefnir að því (Patterson, 2002, bls.1). Náttúrutengd ferðaþjónusta hugar að 

varðveislu náttúrunnar en efnahagur, umhverfistúlkun og fræðsla er ekki eitt af markmiðum 

hennar (Newsome, Moore og Downing, 2002, bls. 13-14). Þannig er ekki öll náttúrutengd 

ferðaþjónusta vistvæn (Patterson, 2002, bls. 2). 

Náttúrulífs ferðaþjónusta 

Náttúrulífs ferðaþjónusta (e. Wildlife tourism) er skilgreind sem  ,,Ferðaþjónusta sem er 

byggð á því að standa andspænis dýrum sem ekki eru tamin af mönnum, það getur verið bæði 

í þeirra náttúrulega umhverfi jafnt og manngerðu umhverfi, til dæmis dýragörðum“ 

(Higginbottom, 2004, p. 2). Sá hópur ferðamanna sem hefur áhuga á ferðum sem innihalda 

villt dýralíf er stór, hann fer vaxandi og er mikilvægur hluti af markaðnum (Patterson, 2002, 

bls.3). Í Bandaríkjunum hefur það t.d. verið kannað að af öllum þeim sem stunda náttúrulífs 

ferðamennsku eru 69% fuglaskoðarar sem vilja sjá fuglana í sínu náttúrulega umhverfi (Che, 

2004, bls. 194). Innan náttúrulífs ferðaþjónustu er hægt að bjóða uppá margs konar ferðir, sem 

dæmi má nefna fuglaskoðun, hvalaskoðun og selaskoðun (Ballantyne, R., 2009, bls. 1).  

Fuglatengd ferðaþjónusta 

Fuglatengd ferðaþjónusta er ferðaþjónusta sem snýst um að þjóna þeim sem áhuga hafa á 

fuglum. Þessi grein er mjög sérhæfð innan ferðaþjónustu og hefur fylgt nýrri bylgju. Hún 

felur í sér að sífellt fleiri og fleiri sína fuglaskoðun áhuga og stunda hana reglulega. Þessi 

tegund ferðaþjónustu krefst meiri tíma og samskipta, meira innsæis og nýbreytni. Fuglatengd 

ferðaþjónusta fellur undir náttúrulífs ferðaþjónustu og er að hluta til leið fyrir borgarbúa að 

upplifa náttúruna. Þær vangaveltur um náttúruna sem hafa verið í fjölmiðlum ásamt náttúrulífs 

þáttum í sjónvarpi hafa á vissan hátt orðið til þess að áhuginn á fuglum hefur aukist (Connel, 

2009,  bls. 203). Á Íslandi höfum við aðeins eitt orð fyrir fuglaskoðun. Á ensku eru hinsvegar 

tvö orð og eru það annarsvegar fuglaskoðarar (e. Birders) og hinsvegar fuglamerkjarar (e. 

Twitchers) (Connel, 2009, bls. 203). Orðið fuglamerkjari er ekki þekkt á Íslandi og hafa þeir 

ekki verið skilgreindir sérstaklega. Fuglaskoðarar eru einstaklingar eða hópur fólks sem 

skoðar fugla. Munurinn á milli fuglaskoðara og fuglamerkjara er sá að fuglamerkjarar leggja 
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mikið upp úr því að sjá sem flestar tegundir. Fuglamerkjarar leitast við að haka við á lista sem 

þeir hafa ávallt undir höndum og er þar áhersluatriði að ná að merkja við sem flestar tegundir. 

Fuglamerkjarar leggja ekki mikið uppúr því að sjá fuglinn í sínu náttúrulega umhverfi og 

þeim er sama um annarskonar náttúru svo sem landslag, blóm og önnur villt dýr. 

Fuglamerkjarar eru oft mun kappsamari en fuglaskoðarar og rannsóknir hafa einnig sýnt að 

þeir eru yngri (Connel, 2009, bls 205). Á Íslandi er hópur sem gæti flokkast sem merkjarar en 

þeir kalla sig 200 hópinn, þeir sem komast í þennan hóp eru þeir sem hafa séð yfir 200 

fuglategundir á Íslandi. Í þessum hóp eru aðeins 21 fuglaskoðari og athygli vekur að þeir eru 

allir á miðjum aldri og engin kona er meðal þeirra (Birding Iceland, 2012).  

Fuglaskoðarar 

Samkvæmt staðalímyndinni er hinn dæmigerði fuglaskoðari ungur karlmaður og einfari. 

Nýlegar rannsóknir sýna hinsvegar að kynjahlutfall fuglaskoðara er jafnt og að þeir eru í eldri 

kantinum ef miðað er við eldri ferðamenn, þeir eru einnig fyrir ofan meðallag í menntun. 

(Jones og Buckley, 2001, bls. 9). Flestir fuglaskoðarar leggja mikið uppúr því að sjá fágætar 

fuglategundir í sínu náttúrulega umhverfi. Áskorunin að fá að sjá nýja og sjaldgæfa tegund 

hefur leitt til þess að fuglaskoðarar og fuglamerkjarar hafa oft ferðast langar leiðir bara til þess 

að sjá nýja tegund. Það hefur leitt til sérhæfingar sem þessi tegund ferðaþjónustu þarf að búa 

yfir (Connel, 2009, bls. 209) (Sekercioglu, 2002, bls. 283). Í rannsóknum Decker‘s og félaga 

árið 1987 (Jones og Buckley, 2001, bls . 9) var sú skoðun sett fram að fólk sem skoðaði villta 

náttúru sér til gamans væri að leita eftir þrenns konar reynslu, með mismunandi áherslum: 

1. Að njóta félagsskapar  fólks með sömu áhugamál. 

2. Að ná árangri þar sem áhersla væri lögð á samkeppni. 

3. Að njóta lífsreynslu og slökunar í náttúrunni og bræðralags við líkt þenkjandi fólk. 

Hinir lengra komnu lögðu meiri áherslu á árangur meðan aðrir leituðu eftir framandi 

lífsreynslu.  

Þó að fuglaskoðarar  sem ferðamenn hafi mjög margvíslegar ástæður fyrir sinni fuglaskoðun 

þá er mikilvægt að skipta þeim í hópa til að geta betur komið til móts við  sérstök áhugamál 

þeirra, væntingar og þarfir. Fuglaskoðurum hefur því verið skipt í fjóra hópa af Jones og 

Buckley (2001, bls. 9-12) eftir því hvernig þeir líta á þetta áhugamál sitt.  

1. Hinn almenni fuglaskoðari. 
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Í þessum hóp er hinn almenni ferðamaður. Þeir sem eru í þessum hóp eru einnig mjög líklegir 

til þess að fara í annarskonar náttúrutengda afþreyingu. Fuglar eru vissulega áhugamál en 

samt er það ekki þeirra einlæga þrá að sjá ákveðnar tegundir. Þessi hópur er ekki líklegur til 

að taka þátt í hópferðum sem einblína á fuglaskoðun. Þessi hópur ferðast oft með 

fjölskyldunni og setur þarfir fjölskyldunnar í forgang fyrir áhuga sínum á fuglaskoðun. Ef sá 

sem þetta gerir fær tækifæri til að ferðast einsamall er líklegt að hann breyti um áherslur og 

sérhæfi sig í fuglaskoðun.  

Þessi hópur er sá fjölmennasti af þeim sem hafa áhuga á fuglaskoðun en fer ekki í dýrar 

fuglaskoðunarferðir til þess að leita að ákveðinni lykiltegund. 

2. Sértækur fuglaskoðari með takmarkað fjármagn. 

Leggur mikið uppúr því að sjá sem flestar tegundir á ferð sinni en er ekki reiðubúin til þess að 

borga fyrir fuglaskoðun, vill kosta sem minnstu til. Þetta eru oft ung pör sem ferðast ein og 

sjálfstætt. Þessi hópur gistir á ódýrum hótelum og leigir bílaleigubíl og leggur mikið uppúr 

því að afla sér sem bestra upplýsinga svo það geti framkvæmt fuglaskoðunina sem mest 

sjálfstætt. Fuglaskoðunarferðir með leiðsögn eru yfirleitt of dýrar fyrir þennan hóp og henta 

því ekki vel. Samt sem áður þá eru þetta ferðamenn sem taka sér góðan tíma til að sinna 

áhugamálinu og hafa reynst eyða meiri peningum heldur en margir ferðamenn sem eru 

efnaðri.  

3. Sértækur fuglaskoðari sem getur borgað fyrir fuglaskoðun. 

Í þessum hóp er frekar vel efnað fólk sem er reiðubúið til þess að kaupa sérhæfða þjónustu 

sem leiðir til þess að þeir sjái ákveðna tegund. Meirihluti þessa fólks hefur líka efni á að borga 

fyrir meiri þægindi. Það leggur mikið uppúr því að ef hópferð er keypt  þá sé aðaláherslan á 

fuglaskoðun, en sætta sig þó (oftast) gagnrýnislaust við  aðra viðkomustaði svo lengi  sem 

komið er til móts við aðaláhugamál þess.   

4. Sértækur fuglaskoðari sem leitar að hópferð. 

Í þessum flokk er efnað fólk og jafnframt fólk sem er óöruggt um hvernig það á að bera sig að 

og leitar þessvegna til sérfróðra leiðsögumanna. Þessi hópur vill bara það besta hvað varðar 

leiðsögn, gæði reynslunnar, þægindi og persónulega þjónustu.  
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Hverjir eru það sem eru að skoða fugla ? 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var af American Birding association í the Great Texas Costal 

Birding Trail show kemur fram að: 

- Sá hópur ferðamanna sem sækir í fuglaskoðun sé oft í eldri kantinum. Einnig kemur 

þar fram að meðalaldur þeirra er 50,6 ár en þó eru flestir á aldrinum 40-49 ára. 

- 84% þeirra ferðamanna sem fóru á fuglasýninguna höfðu háskólagráðu eða 17+ ára 

menntun að baki. 

- Tekjur þeirra sem stunda fuglaskoðun eru yfirleitt hærri en hins almenna ferðamanns. 

- Kyn ferðamanna skiptist mjög jafnt. 

 (Patterson, 2002, bls.7-8) 

Samkvæmt könnun sem World Wide Fund gerði árið 1988 meðal vistvænna ferðamanna þá 

sýndi hún fram á að næstum 1/3 af þeim sem svöruðu ferðuðust með fjölskyldum. Restin eða 

2/3 skiptist nánast jafn á milli þeirra sem ferðast einir, með vinum eða kunningjum eða ferðast 

með hóp. Samt sem áður kemur í ljós að flestir ferðast í pörum (Patterson, 2002, bls. 8-9). 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var á Íslandi á árunum 1996 – 2008 og bar heitið Fuglaskoðun 

ferðamanna á Íslandi 1996-2008 kemur fram að: 

- Þeir sem stunda fuglaskoðun á Íslandi eru yfirleitt 45+ ára. 

- Hvorki kemur fram menntun eða tekjur. 

- Konur er örlítið fleiri en karlar en það skiptist þó ótrúlega jafnt. 

- Fuglaskoðarar ferðast yfirleitt í pörum eða með fjölskyldur. 

           (Rögnvaldur Guðmundsson, 2009, bls.6-7) 

Fuglamerkjarar (e. Twitchers) eru vanalega ungir karlmenn sem mynda með sér hóp. Þeir fara 

aðallega í langar ferðir, stundum að nóttu til, til þess að sjá sjaldgæfa fugla. Þeir eru 

reiðubúnir að leggja töluvert meira á sig en hinir eiginlegar fuglaskoðarar (e. Birders). 

Fuglamerkarjar leggja mesta áherslu á að sjá ákveðna sjaldgæfa fugla frekar en að ná sér í 

meiri reynslu og sýna ekki öðru umhverfi, öðrum dýrum eða menningu þess staðar sem þeir 

heimsækja áhuga. Merkjarar eru yfirleitt mun kappsamari að sjá nýjar tegundir en 

fuglaskoðarar almennt (Connel, 2009, bls. 205). 

Væntingar fuglaskoðara 

Þegar fuglaskoðarar koma á nýja staði hafa þeir yfirleitt gert sér fyrirfram ákveðna hugmynd 

um hvað þeir muni sjá. Yfirleitt hafa þeir aflað sér upplýsinga og fara því ekki ótroðnar slóðir. 
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Í fuglatengdri ferðaþjónustu skiptir það því miklu máli að koma réttum upplýsingum til skila. 

Ef ferðamenn sjá ekki þær tegundir sem samkvæmt auglýsingu hefur verið fullyrt að þeir sjá 

þá getur það komið fyrir að þeim finnist þeir hafa verið sviknir eða þá að þeir verði fyrir 

vonbrigðum (Jones og Buckley, 2001, bls. 13-14). 

Áhrif fuglatengdrar ferðaþjónustu 

Eins og allt sem maðurinn gerir hefur það áhrif á umhverfi hans. Það sama á við um 

fuglatengda ferðaþjónustu. 

Áhrif á náttúruna 

Þekkt eru umhverfisáhrif af manna völdum. Starfsemi fuglatengdrar ferðaþjónustu er þar 

engin undantekning þó að hún geti auðvitað hvort sem er haft jákvæð eða neikvæð áhrif. Þó er 

það svo að áhrif vegna fuglatengdrar ferðaþjónustu innan náttúrulífs ferðaþjónustu eru frekar 

lítil og er það vegna þess að þeir ferðamenn virðast vera mun meðvitaðari um umhverfi sitt en 

aðrir. Þrátt fyrir það hefur fuglaskoðun orðið til vandræða á viðkvæmum svæðum (Connel, 

2009, bls. 212). Því er haldið fram að fuglaskoðarar séu stærsti hópurinn innan vistvænna 

ferðamanna (Sekerciloglu, 2002, bls. 282).  

Jákvæð áhrif fuglatengdrar ferðaþjónustu 

- Þeir ferðamenn sem stunda fuglaskoðun virðast oft vera meðvitaðari um náttúruna og 

það hvaða áhrif þeir hafi. Þeir eru þar af leiðandi reiðubúnir til þess að greiða meira 

eða jafnvel reiða fram fé til verndunar fuglum. Það leiðir oft til þess að þeir staðir sem 

þeir njóta þess að horfa á fugla haldast verndaðir og fjölbreytileiki fuglana gæti jafnvel 

aukist (Connel, 2009, bls. 214).  

Neikvæð áhrif fuglatengdrar ferðaþjónustu 

- Fuglar og þá sérstaklega sjaldgæfir fuglar eru mjög viðkvæmir fyrir allri truflun. Þar af 

leiðandi getur fuglatengd ferðaþjónusta haft slæm áhrif á dreifingu, fjölgun og það 

hvernig þeir ná sér í fæðu og í versta falli leitt til þess að þeir yfirgefi svæði (Connel, 

2009, bls. 213).  

- Þar sem þekking fuglaskoðara er lítil og farið er á svæði þar sem frekar algengar 

tegundir lifa þá er viðvera og sjáanleiki fugla oft aukinn með því að tæla þá með fæðu, 

leika eftir hljóð þeirra, með ljósum og jafnvel kössum til hreiðurgerðar. Þetta getur 

leitt til aukins andlegs álags hjá fuglunum sem gerir þá berskjaldaðari fyrir rándýrum 

sem aftur leiðir til þess að þeir drepast frekar (Connel, 2009, bls. 213). 



16 

 

Þrátt fyrir þessi neikvæðu áhrif þá er fuglatengd ferðaþjónusta líklegri til þess að hafa minni 

áhrif á náttúruna og þá aðallega vegna þess að þeir ferðamenn sem hana stunda eru 

meðvitaðari um umhverfi sitt. Meðvitaðir fuglaskoðarar nota fjarsjá og sjónauka til þess að 

skoða og nálgast mismunandi tegundir fugla. Fuglatengd ferðaþjónusta flokkast því undir 

ferðaþjónustu sem hefur sjálfbærni að leiðarljósi (Connel, 2009, bls. 214). Fuglaskoðun leiðir 

einnig af sér mun minni umhverfisleg áhrif en aðrar tegundir afþreyingar sem einnig falla 

undir vistvæna ferðaþjónustu svo sem að skoða gljúfur á vélbátum og að keyra utanvegar í 

eyðimörkum (Sekercioglu, 2009, bls. 283). Tafla 1 á næstu blaðsíðu sýnir þó enn betur 

jákvæð og neikvæð áhrif og hún kemur einnig með tillögur að því hvernig á að aðlaga sig að 

og lágmarka umhverfisleg áhrif.  

Taflan hér á næstu blaðsíðu styður við margt af því sem að fræðimaðurinn Connel hefur talið 

sem jákvæð og neikvæð áhrif fuglaskoðunar. Eitt af því sem hægt er að nýta til þess að 

lágmarka áhrif fuglatengdrar ferðaþjónusta á umhverfið eru fuglaskoðunarhús (mynd 10-11).  

Fuglaskoðunarhúsum er yfirleitt komið upp í grennd við staði þar sem fuglalíf er viðkvæmt 

eða þá einfaldlega bara í þeim tilgangi að umferð manna sjáist ekki. Fuglaskoðunarhús mega 

ekki vera áberandi og eru til þess að menn geti skoðað fugla og haft sem minnst áhrif á 

hegðun þeirra. Fuglar eru nefnilega ekki eins viðkvæmir ef menn venja komu sína í 

fuglaskoðunarhús og gefur það mönnum tækifæri á að skoða þá ítarlegar, í meiri nálægð með 

sjónaukum og í lengri tíma án þess að þeir verðir varir við ferðamanninn (Sekercioglu, 2002, 

bls. 286).  

  

Mynd 9 - Fuglaskoðunarhús í friðlandinu í Flóa.                 Mynd 10 - Aðgengi að sama húsi.                        

(Ljósmyndari Jóhann Óli Hilmarsson).          (Ljósmyndari Jóhann Óli Hilmarsson). 
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Jákvæð áhrif 

fuglaskoðunar 

Neikvæð áhrif 

fuglaskoðunar 

Ráðleggingar til 

hagstæðrar fuglaskoðunar 

Tenging á milli 

fjölbreytileika tegunda og 

efnahag svæðis. 

Afspilun hljóða og of mikil 

nálgun manna veldur truflun. 

Fylgja siðferðislegum reglum 

um fuglaskoðun. 

Fjárhagsleg hvatning til þess 

að vernda lífríki (e. wildlife). 

Líkur á að fuglar yfirgefi 

hreiður í auknum mæli og 

einnig að rándýr komist að 

þeim. 

Forðast að nálgast hreiður og 

unga eftir fremsta megni. 

Minni áhrif og meiri 

efnahagslegur ábati en af 

annarri ferðaþjónustu. 

Aukin truflun fyrir 

sjaldgæfar tegundir og 

tegundir sem stafar ógn af 

mönnum. 

Sýna aðgætni þegar nálgast 

er sjaldgæfar tegundir eða 

tegundir sem stendur ógn af 

mönnum. 

Aukin heimastjórn vegna 

fágætra fuglategunda. 

Aukin mengun og 

eyðilegging búsvæða vegna 

ágangs. 

Draga úr notkun á 

utanaðkomandi hljóðum og 

lágmarka það eftir fremsta 

megni að sjást. 

Heimsóknir á staði utan 

alfaraleiðar. 

Efnahagsleki. Ekki nálgast fugl frekar eftir 

að hann hefur komið auga á 

þig. 

Verndun verður til staðar þar 

sem fuglar eru ekki verndaðir 

nú vegna þess að þar finnast 

tegundir sem ferðamenn vilja 

sjá. 

Gremja getur skapast hjá 

nokkrum útvöldum vegna 

útilokunar. 

Það þarf að halda sig við 

slóða/vegi og göngustíga. 

Staðbundin þekking á 

náttúrunni kemst í verð. 

Lítillækkun á staðbundinni 

menningu sem styður við 

ferðaþjónustu. 

Nýta fjarsjár við skoðun og 

myndatöku. 

Menntun og vinna fyrir 

staðbundna leiðsögumenn. 

 Fræða heimamenn um fugla 

og hvaða efnahagslegu áhrif 

þeir geti fært. 

Efla sjóði til verndar fuglum.  Styðja við heimamenn og 

fyrirtæki sem stuðla að litlum 

umhverfislegum áhrifum. 

Framlag til aukinnar 

þekkingar um fugla. 

 Veita fé til þeirra sem vilja 

vernda fugla, ekki í gróða 

skyni. 

Tafla 1 - Áhrif fuglaskoðunar (Þýð. Höf.) (Sekercioglu, 2002, bls. 284) 
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Áhrif á efnahag 

Efnahagsleg áhrif fuglaskoðunar hérlendis eru ekki þekkt. Hinsvegar hafa þau verið 

rannsökuð í Bandaríkjunum og Bretlandi en þá einkum í kringum svokallaðar fuglaskoðunar 

hátíðir (e. Birding festival). Í Bandaríkjunum hefur fuglaskoðun orðið frekar efnahagslega 

mikilvæg sérstaklega í þeim ríkjum sem búa yfir miklum fjölbreytileika fuglategunda og 

síðast en ekki síst í þeim ríkjum sem hægt er að finna tegundir sem verpa ekki annarsstaðar 

(Che, 2004, bls. 194). Á nokkrum stöðum í Bretlandi þar sem lundi hefur verið sjáanlegur 

hefur það leitt til þess að þar hefur byggst upp ferðaþjónusta, þetta hefur gerst þannig að fyrst 

koma ferðamennirnir og síðan byggist þjónustan upp. Þessir staðir eru oft á tíðum langt frá 

næsta þorpi og því um sérhæfða ferðaþjónustu að ræða (Connel, 2009, bls. 210). 

Fuglaskoðarar heimsækja oft staði sem eru utanvið almenna leið ferðamanna og einnig utan 

hins hefðbundna ferðamannatíma sem styrkir stöðu ferðaþjónustu allt árið (Sekercioglu, 2002, 

bls. 283). 

Umhverfisstefna 

Umhverfisstefna leggur grunn að markmiðum og takmörkum fyrirtækisins, þ.e. þeir hlutir 

sem þú vilt að það afreki á sviði umhverfismála. Það sem fyrirtæki geta hagnast af við að 

koma sér upp umhverfisstefnu er meðal annars að halda uppi góðum samskiptum við 

almenning og samfélag, auka ímynd og markaðshlutdeild, deila lausnum í umhverfismálum 

og bæta samskipti við iðnað og ríkisstjórn (Bollason og fl., 2008, bls. 62).  

Sem almenn regla ætti umhverfisstefna að fela í sér skuldbindingu til stöðugra framfara, 

menntun og þjálfun starfsmanna í umhverfismálum og þeim umhverfisáhrifum sem vinna 

þeirra hefur og að hafa umsjón með framförum og endurskoða frammistöðu fyrirtækisins í 

umhverfismálum reglulega (Bollason og fl., 2008, bls. 62). Umhverfisstefna er þar af leiðandi 

gott tæki til að koma á framfæri takmörkum og sérstöðu fyrirtækisins til viðskiptavina. Þar 

sem umhverfisstefnan getur bæði verið tæki til að nota innan fyrirtækisins og við 

markaðssetningu er því mikilvægt að hún sé skrifuð til að laða að væntanlega viðskiptavini 

(Bollason og fl., 2008, bls. 63). 
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Rannsóknaraðferð 

Eftir að ákveðið var að taka fyrir þetta viðfangsefni sem lokaverkefni þá hófst strax ákveðin 

undirbúningsvinna. Sendur var tölvupóstur á þá aðila sem talið var að gætu aðstoðað við 

verkefnið. Ekki stóð á svörum og fljótlega bárust upplýsingar sem urðu til þess að hægt var að 

fullmóta hugmyndina. Þar sem tímaramminn fyrir verkefnið var frekar knappur þá kom það 

fljótlega í ljós að ekki væri hægt að fara í eiginlega rannsóknarvinnu þar sem frumgagna yrði 

aflað. Leitað var eftir ferðaþjónustu aðilum sem nýttu sér fugla eða buðu uppá einhverja 

þjónustu í kringum þá innan Kötlu jarðvangs, heimasíður fyrirtækja voru skoðaðar. Til þess 

að fá sem réttastar niðurstöðu þá var haft samband við Markaðsstofu Suðurlands. Það kom í 

ljós að einungis einn aðili væri að bjóða uppá þess konar ferðir eða nýtti sér fugla sem 

aðdráttarafl. Nú var að byrja verkefnið og afla upplýsinga. Fljótlega kom í ljós að ekki yrði 

farið af stað með neina megindlega (e. Quantitative) rannsókn heldur yrði um að ræða 

greiningu á fyrirliggjandi gögnum (e. Secondary data analysis) sem er eigindleg (e. 

Qualitative)  rannsóknaraðferð. 

Greining á fyrirliggjandi gögnum felur í sér að áður útgefið og óútgefið efni er kannað. Farið 

er yfir efnið með ákveðnu  markmiði til þess að leita að fyrir fram ákveðnum upplýsingum.  

Greining á fyrirliggjandi gögnum er eins og áður segir eigindleg rannsóknaraðferð. Þegar 

farið er í það að safna upplýsingum fyrir greiningu fyrirliggjandi gagna er yfirleitt safnað 

gríðarlegu magni af upplýsingum og svo unnið úr þeim. Við greiningu fyrirliggjandi ganga 

eru ekki fyrirfram ákveðnar reglur eins og ef við værum að nýta okkur megindlegar 

rannsóknir. Rannsóknaraðferðin að greina fyrirliggjandi gögn verður sífellt vinsælli (Bryman, 

2004, bls 414-415). 

Þegar gagnaöflun hófst var það fljótlega niðurstaðan að greinar og efni á íslensku voru af 

mjög skornum skammti og nánast ekkert til sem snýr að fuglatengdri ferðaþjónustu, hvað þá 

hérlendis. Mjög góðar upplýsingar fengust úr Fuglaatlasi Náttúrufræðistofnunar Íslands sem 

voru nýttar til þess að finna út hvaða varpfugla væri að finna innan jarðvangsins. Einnig 

nýttust tölur úr vetrarfuglatalningu N.Í. sem að gáfu nokkuð góða mynd af því hvaða fugla 

væri að finna á veturna innan jarðvangsins. Ein rannsókn hefur verið gerð sem snéri að 

ferðamönnum og fuglum  og svo hafa menn velt þessu mikið fyrir sér en engin önnur 

eigindleg eða megindleg rannsókn farið fram.  
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Við heimildarleit voru nýttar leitarvélarnar leitir.is, ebscohost, ProQuest og Google scholar. 

Mikið var lagt uppúr því að leita einungis eftir ritrýndum greinum. Helstu leitarorðin voru 

bird, birding, bird-whatching, birdwhatching, wildlife, tourism, nature-based toruism, 

ecotourism og twitching. Bókasafnið við Hólaskóla – Háskólans á Hólum var einnig mikið 

nýtt ásamt gögnum úr fyrri áföngum í náminu. 
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Niðurstöður 

Hver er sérstaða Kötlu jarðvangs með tilliti til fugla? 

Katla jarðvangur nær yfir mjög fjölbreytt búsvæði og þar af leiðandi er þar fjölbreytt fuglalíf. 

Svæðið spannar votlendi sem samanstendur af vötnum, tjörnum, ám og óshólmum en einnig 

er þar að finna hálendismýrar og fjallavötn sem oft á tíðum eru aðal búsvæði himbrima. Innan 

Kötlu jarðvangs er einnig að finna langar samfelldar 

strandlengjur sem nánast eingöngu eru svartur sandur til 

dæmis Mýrdalssand, Brunasand og Sólheimasand. 

Fuglabjörg eru við  Dyrhólaey, Reynisfjall og 

Hjörleifshöfða. Töluvert er um skóglendi bæði birkikjarr 

og barrskóga, þó kannski ekki eins og við þekkjum í 

nágrannalöndunum. Eitt af sérstöðu jarðvangsins er einnig 

að töluvert er af góðu búsvæði fyrir fugla að vetrarlagi þar 

sem t.d. má finna húsendur (Jóhann Óli Hilmarsson 

munnleg heimild, 31. janúar 2012). 

Skráðir varpfuglar innan Kötlu jarðvangs.  

Innan Kötlu jarðvangs eru 63 tegundir sem verpa, af þeim eru 57 tegundir sem verpa 

örugglega (blátt), 2 tegundir sem líklega verpa (grænt) og 4 sem hugsanlega verpa (rautt).  

 

Tafla 2 - Varpfuglar innan Kötlu jarðvangs (Kristinn Haukur Skarphéðinsson, 2012). 

Lómur Himbrimi Fýll Álft Heiðagæs Grágæs Helsingi 

Gargönd Urtönd Stokkönd Grafönd Skeiðönd Skúfönd Duggönd 

Straumönd Hávella Toppönd Gulönd Smyrill Fálki Fjallrjúpa 

Sandlóa Heiðlóa Sendlingur Lóuþræll Hrossagaukur Jaðrakan Spói 

Óðinshani Þórshani Kjói Skúmur Hettumáfur Stormmáfur Sílamáfur 

Svartbakur Rita Kría Langvía Álka Teista Lundi 

Húsdúfa Brandugla Bæjarsvala Þúfutittlingur Maríuerla Músarindill Steindepill 

Skógarþröstur Glókollur Hrafn Stari Fjallafinka Auðnutittlingur Snjótittlingur 

Rauðhöfðaönd Æður Tjaldur Stelkur Silfurmáfur Bjargdúfa Svartþröstur 

Mynd 11 - Lundi í einu af fuglabjörgum 

Kötlu jarðvangs. (Ljósmyndari Þórir 

Kjartansson). 
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Fyrir utan þá sem sem hugsanlega, líklega og örugglega verpa innan Kötlu jarðvangs eru 

einnig fuglar sem eru flokkaðir sem ,,gamalt/óregluleg varp“ (bleikt) og ,,varp áður, hefur sést 

nýlega á varptíma“ (grátt). 

Flórgoði Súla Húsönd Haförn 

Keldusvín Vepja  Hringdúfa Landsvala 

Gráþröstur Barrfinka Krossnefur  

Tafla 3 - Hugsanlegt varp og varp áður innan Kötlu jarðvangs – (Kristinn Haukur Skarphéðinsson, 2012) 

Hér að ofan á þeim tveimur töflum sem þar eru, eru taldar upp alls 74 tegundir sem gætu hafa 

orpið innan Kötlu jarðvangs. Staðfest er að 57 tegundir verpa þar í dag. 

Vetrartalning  

Skipulagðar vetrarfuglatalningar hófust á Íslandi 21. desember 1952. Vetrarfuglatalningarnar 

hafa verið framkvæmdar milli jóla og nýárs en í seinni tíð hafa þær þó dregist eitthvað fram í 

janúar. Talningin er framkvæmd þannig að farið er á ákveðið svæði og talið þar hluta úr degi, 

einungis er farið einu sinni á hvern stað (Náttúrufræðistofnun Íslands, a, 2012). 

Skráðir fuglar sem komið hafa fram í vetrartalningum  

Hér er samantekt yfir það hvaða fuglategundir hafa sést innan Kötlu jarðvangs í 

vetrarfuglatalningum N.Í. síðan 2002, unnið úr gögnum af vef Náttúrufræðistofnunar Íslands 

en það er árið sem að stafrænar upplýsingar fóru að birtast á vef N.Í. Alls ekki er um tæmandi 

upptalningu að ræða en samt sem áður þær bestu heimildir sem við höfum um efnið. 

Dílaskarfur Gráhegri Álft Grágæs Stokkönd 

Urtönd Rauðhöfðaönd Skúfönd Duggönd Hvinönd 

Húsönd Hávella Gulönd Toppönd Haförn 

Fálki Smyrill Rjúpa Hrossagaukur Svartbakur 

Brandugla Bjargdúfa Músarindill Svartþröstur Gráþröstur 

Skógarþröstur Snjótittlingur Auðnutittlingur Stari Hrafn 

Brúnönd Grafönd Skógarsnípa Eyrugla Silkitoppa 

Sparrhaukur Glóbrystingur Hettusöngvari Glókollur Krossnefur 

Hringdúfa Dómpápi Fjallafinka Þúfutittlingur Brandönd 

Hvítönd Rákönd    

Tafla 4 - Vetrarfuglatalning NÍ - niðurstöður innan jarðvangsins (Náttúrufræðistofnun Íslands, b, 

2012). 
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Á töflunni hér á blaðsíðunni á undan helst litakerfið sem áður hafði verið nefnt eða blár  - 

Öruggt varp, grænt – líklegt varp, rautt – hugsanlegt varp, bleikt – gamalt óreglulegt varp, 

grátt – Varp áður, hefur sést nýlega á varptíma og mosagrænt – flækingar/verpa ekki. 

Flækingarnir hér að ofan eru 17 tegundir. Því hafa sést innan Kötlu jarðvangs skráð af 

Náttúrufræðistofnun  Íslands alls 91 tegund af varpfuglum og flækingum.  

Eftir hverju leita erlendir fuglaskoðarar hérlendis?  

Fuglaskoðarar sem koma hingað til lands eru að leita eftir mismunandi tegundum og byggir 

það helst á því að viðkomandi tegund sé ekki til staðar í þeirra heimalandi eða þá að tegundin 

hafi aðallega vetursetu í þeirra landi og sé því ekki þekkt þar í sumarbúning sínum. 

Evrópubúar vilja aðallega sjá ,,amerísku“ og norrænu fuglana, einnig sína fugla í 

sumarbúningi. Amerísku fuglarnir eru húsönd, himbrimi og straumönd. Norrænu fuglarnir eru 

til dæmis þórshani, hávella, duggönd og stuttnefja. Þeirra fuglar í sumarbúningi eru t.d. lóa, 

spói og jaðrakan en það eru fuglar sem hafa vetursetur t.d. í Bretlandi en eru ekki algengir þar 

á sumrin. Aðra fugla sem má nefna er fálkinn, flórgoði, heiðagæs, langvía, þórshani, 

óðinshani og haförn. Þó stendur einn fugl uppúr hér á landi sem nánast allir vilja sjá og er það 

lundinn. Hann er að finna á nokkrum stöðum innan Kötlu jarðvangs og má þar nefna 

Dyrhólaey og Reynisfjall. Ljósmyndarar vilja þó helst af öllu sjá spaka fugla þó að oft á tíðum 

leggi þeir áherslu á að ná að ,,skjóta“ á fugl sem þeir sjá ekki dags daglega. Ástæðan fyrir því 

að þeir leggja áherslu á spaka fugla er sú að þeir komast nær þeim og ná því oft á tíðum mun 

betri myndum (Jóhann Óli Hilmarsson munnleg heimild, 31. janúar 2012). 

Sýnileiki fugla  

Sýnileiki fugla á Íslandi hefur ekki verið rannsakaður að neinu marki svo höfundi sé kunnugt 

um hérlendis. Hinsvegar kom út árið 2010 BS ritgerð sem bar heitið ,,Þróun aðferða við 

vöktun algengra mófugla“. Þessi ritgerð fjallar vissulega ekki um ferðaþjónustu en samt sem 

áður er hægt að lesa úr henni ákveðin gögn sem hægt er að nýta sér. Í þessari ritgerð kemur 

fram að sýnileiki mófugla er mestur í júní. Þá var farið nánar í það og kom í ljós að sýnileiki 

flestra mófugla var fyrir kl: 10:00 að morgni til. Ákveðin dægursveifla og sýnileiki varð 

marktækur. Þessa rannsókn er hægt að nýta sér til þess að ákvarða hvenær best sé að skoða 

fugla (Brynja Davíðsdóttir, 2010, bls. V). Þetta er hægt að nýta sér í ferðaþjónustu svo að 

hægt sé að tryggja að ferðamaðurinn verði ekki fyrir vonbrigðum heldur sé nokkuð öruggt að 

hann muni sjá þá tegund sem hann leitar eftir en það krefst þó víðtækari rannsókna á fleiri 

tegundum.  
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Þarfapíramídi Maslov og grunnstoðir ferðaþjónustunnar 

Með því að fara í gegnum þarfapíramídann þá koma í ljós þær þarfir sem ferðamenn þarfnast. 

Heimfæra mætti grunnþarfirnar á það sem mætti kalla grunnstoð í ferðaþjónustu og þarf alltaf 

að vera til staðar. Grunnstoð ferðaþjónustu notum við hér í þeirri merkingu að það sé það 

fyrsta sem þarf til þess að ferðamaður komi á svæðið. Ef við skoðum fyrsta þrepið í 

þarfapíramídanum þá var þar talað um að fólk þarf skjól, vatn, mat og öryggi. Með því að 

bjóða uppá gistingu og veitingastaði á svæðinu er sjálfkrafa verið að uppfylla þetta fyrsta 

þrep. Í því liggja grunnstoðirnar og forsendurnar fyrir því að fólk komi á svæðið. 

Flokkun fuglaskoðara og þarfapíramídi Maslov 

Ef við nýtum okkur nú flokkunina þeirra ferðamanna sem stunda fuglatengda ferðaþjónustu til 

þess að skoða þá nánar og berum þá saman við þarfapíramída Maslovs. Á svæðinu geta 

ferðamenn nánast undantekningarlaust fengið grunnþörfum sínum uppfyllt, það er gisting og 

matur. Það sem við þurfum því að horfa í er hvað þessir ferðamenn þurfa í viðbót svo að þeir 

nái efri þrepum þarfapíramídans 

1. Hinn almenni fuglaskoðari 

Í fyrsta hópnum er hinn almenni ferðamaður. Það sem setur hann í hóp með fuglaskoðurum er 

að fuglar eru vissulega eitt af áhugamálum þessa hóps en samt sem áður er það ekki þeirra 

einlæga þrá að sjá ákveðna tegund. Innan þessa hóps ferðast fólk yfirleitt með fjölskyldunni 

og þess vegna eru þarfir hennar í forgrunni. Þessi hópur er einnig líklegur til þess að taka þátt 

í annarskonar náttúrulífs ferðaþjónustu.  

Ef við berum þennan flokk saman við þarfapíramída Maslov þá nær þessi hópur að uppfylla 

þörf sína tengda fuglum á einfaldan hátt og á því frekar auðvelt með að ná efsta þrepinu, 

hugsanlega liggur þó áhugi þessa hóps annarsstaðar og næst algjör sjálfsfylling með öðrum 

hætti. 

Þetta er samkvæmt rannsóknum fjölmennasti hópur fuglaskoðara og því mikill fengur í því að 

reyna að höfða til þessa markhóps. Með því að setja fram kynningarefni um fugla og 

fuglatengda ferðaþjónustu ásamt því að bæta því við annarskonar náttúrulífs eða 

náttúrutengdri ferðaþjónustu er líklegt að ná til þessa hóps. Sú staðreynd að þessi hópur 

ferðast með fjölskyldunni veldur því að einhver afþreying þarf að vera til staðar fyrir þá sem 

ekki hafa áhuga á fuglum. Eins og fram kemur í fræðilega kaflanum um fuglaskoðara þá 

munu þeir einstaklingar sem fá tækifæri til að ferðast einir á ferðalaginu líklega breyta um 

áherslur og sérhæfa sig í fuglaskoðun. 
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Möguleikar fuglatengdrar ferðaþjónustu innan Kötlu jarðvangs fyrir þennan flokk af 

ferðamönnum ætti að vera nokkuð góð ef nægilega mikið af upplýsingum er komið á framfæri 

um þær tegundir sem sjást innan Kötlu jarðvangs. Eins og áður hefur komið fram verpa um 

74% af þeim tegundum sem verpa á Íslandi einnig innan jarðvangsins. Þetta ætti að geta nýst 

jarðvanginum sem aukið aðdráttarafl og myndu þessir ferðamenn einnig vilja stunda 

annarskonar afþreyingu þar sem nokkuð öruggt er að með því að ferðast um svæðið er hægt 

að fá góða mynd af fuglafánu Íslands.  

2. Sértækur fuglaskoðari með takmarkað fjármagn 

Hópur tvö, sértækir fuglaskoðarar með takmarkað fjármagn leggja mikið uppúr því að sjá sem 

flestar tegundir á ferðalagi sínu en er ekki reiðubúinn að greiða mikið fyrir að sjá fuglana. 

Þetta eru oft á tíðum yngri ferðamenn en gista þó á hótelum og leigja bílaleigubíl. Þessi hópur 

vill fá fyrirfram matreiddar upplýsingar sem hægt er að fara eftir.  

Þessi hópur er ekki reiðubúinn að greiða mikið fyrir að sjá fugla og því er tilvalið að vera með 

upplýsingar á reiðum höndum t.d. kort eða annað sem sýnir greinilega hvar hægt er að finna 

ákveðnar tegundir. Þarna þarf þó að hafa það í huga að benda fólki á góða staði til 

fuglaskoðunar en ekki of góða. Við viljum t.d. ekki að fólk brjóti lög með því að nálgast 

þórshana eða fálkavarp.  

Ef við berum þennan hóp saman við þarfapíramída Maslov þá sjáum við að það þarf meira en 

bara það eitt að sjá einhvern fugl til þess að uppfylla þörfina um sjálfsfyllingu.  

Það sama á við hér og í flokk eitt, möguleikar fuglatengdrar ferðaþjónustu fyrir þennan hóp 

eru kannski ekki ýkja miklir, möguleikarnir hér liggja fyrir annarskonar ferðaþjónustu svo 

sem gistingu og veitingahús. Þessi hópur þarf því svipaða þjónustu og hópur eitt eða 

upplýsingar um hvar hægt sé að finna fuglana. Með því að hafa upplýsingarnar aðgengilegar 

og byggja upp góða áfangastaði fyrir fuglaskoðara þá um leið erum við að draga þessa 

markhópa inná svæðið. 

3. Sértækur fuglaskoðari sem vill greiða fyrir fuglaskoðun 

Í hóp þrjú erum við komin með sértæka fuglaskoðara sem eru reiðubúnir að greiða fyrir 

fuglaskoðun. Hér er um efnað fólk að ræða sem er reiðubúið að kaupa leiðsögn til þess að fá 

að sjá ákveðna tegund eða tegundir. Þessi hópur er reiðubúinn að greiða fyrir þægindi.  
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Þessi hópur virðist því passa vel inní það hverjir það eru sem samkvæmt rannsóknum sem 

hafa verið gerðar á fuglahátíðum og annarsstaðar yfir þá sem eru á miðjum aldri, með góða 

menntun og vel efnaðir. Þetta er hinn eiginlega fuglaskoðunarhópur.  

Enn meira þarf til þess að þessi hópur nái að uppfylla þarfapíramídann. Ekki er endilega víst 

að þessi hópur sé sérhæfðari á hvaða fugl þeir vilja sjá en munurinn á þessum hóp og hóp tvö 

liggur í því að þessi hópur er reiðubúinn til þess að greiða fyrir að sjá ákveðnar fuglategundir 

og fræðast um þær. 

Hérna liggja augljós tækifæri í fuglatengdri ferðaþjónustu. Þessi hópur er reiðubúinn til þess 

að greiða fyrir að fá að sjá ákveðna fuglategund og þarf þar af leiðandi að kaupa sér leiðsögn. 

Þessi hópur gerir meiri kröfur á neðri stigum píramídans, einnig gerir hann þær kröfur að 

ákveðnum þörfum um sjálfsmynd eða stöðu sé fullnægt. Það eitt að sjá eina ákveðna tegund 

getur skapað ferðamanninum ákveðna stöðu. 

4. Sértækur fuglaskoðari sem leitar að hópferð 

Í hóp fjögur eru sértækir fuglaskoðarar sem leita eftir hópferð. Hér er fólk enn óöruggara 

hvernig það á að bera sig að og vill þess vegna fá sérhæfða leiðsögn.   

Þessi flokkur ferðamanna þarf enn meira en hópur þrjú, honum nægir ekki einungis að fá að 

sjá eina ákveðna tegund heldur leggur hann uppúr því að fá að sjá sem flestar tegundir á sem 

skemmstum tíma og um leið að þurfa hafa sem minnst fyrir því. Þessi hópur vill góða 

leiðsögn, þægindi og persónulega þjónustu – en vill samt ferðast í hóp. 

Möguleikar fuglatengdrar ferðaþjónustu fyrir þennan hóp innan svæðisins eru ekki miklir í 

dag en líklegt er að þessi hópur muni kaupa sig í hópferðir ef þær væru í boði. Þar sem 

vegalengdir innan svæðisins eru ekki miklar ætti að vera nokkuð örugglega hægt að 

skipuleggja dagsferð þar sem nánast allar þær tegundir sem verpa innan jarðvangsins mundu 

sjást. Ef við höfum þarfapíramídann í huga hérna þá líkt og í hóp þrjú þá gerir þessi hópur 

sjálfkrafa þá kröfu að ákveðnum þörfum um sjálfsmynd eða stöðu sé fullnægt. Það getur 

skapað viðkomandi ferðamanni ákveðna stöðu að hafa séð ákveðna tegund. Hér þarf að 

uppfylla efri stig píramídans um leið og hópurinn gerir meiri auknar kröfur á neðri stig hans. 

Flokkunin og væntingar 

Ef litið er til flokkunarinnar sem var kynnt hér framar í kaflanum fuglaskoðarar þá er það 

þannig að flokkar 2, 3 og 4 innihalda allir sérhæfða fuglaskoðara eða þá sem leggja 

fuglaskoðun almennt fyrir sig. Þessir fuglaskoðarar vilja annarsvegar sjá sem flestar tegundir 
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innan þess tíma sem áætlaður er í viðkomandi ferð og hinsvegar er það þráin að skrá ákveðna 

tegund á ákveðnum stað. Mikilvægt er að staðir standist væntingar því að annars er líklegt að 

þeir muni ekki verða vinsælir (Jones og Buckley, 2001, bls. 13-14). 

Takmarkanir  

Takmarkanir þessa verkefnis hafa falist í því að lítið er til um fuglatengda ferðaþjónustu á 

Íslandi, einnig er ekki mikið til um útgefin samantekin gögn yfir fuglategundir sem verpa á 

ákveðnum svæðum. Fuglatengd ferðaþjónusta er lítið þekkt hér á landi og það veldur því að 

lítið er til af efni á íslensku. Yfirleitt eru sýnd mjög stór svæði í handbókum um fugla þegar 

talað er um hvar fuglategundir verpa. Það er eflaust gert af þeirri ástæðu að ekki er vilji fyrir 

því að hver sem er geti fundið uppá eigin spýtur hvaða fuglategund sem er. Svæði þar sem 

fuglar verpa eða hafa viðkomu hafa ekki öll verið könnuð ítarlega en sú vinna myndi auðvelda 

mjög alla vinnu við skipulagningu þegar kemur að því að skipuleggja fuglaskoðun.  

Framhaldsverkefni 

Rannsóknir og/eða verkefni sem ritgerðin bendir til að væru raunhæfar og/eða áhugaverðar 

eru t.d. heildarkortlagning á Kötlu jarðvangi og þá ítarleg kortlagnig á tegundum fugla og 

fjölda sem verpa innan jarðvangsins. Einnig þyrfti að rannsaka hvaða fuglar hafa viðkomu og 

þá einnig á hvaða svæðum, á hvaða tímum árs og á hvaða tíma dags (m.t.t. sýnileika).  

Rannsóknir á sýnileika fugla sambærilegu BS - verkefninu sem rætt er um hér framar er 

eitthvað sem myndi gagnast ferðaþjónustu og ferðaskipuleggjendum vel. Með þess konar 

rannsóknum er hægt með sem bestum hætti að tryggja það að ákveðnar tegundir fugla muni 

sjást á ákveðnum tímum. Ferðaskipuleggjendur gætu þá skipulagt ferðir sínar í samræmi við 

það hvenær mestar líkur eru á að sjá ákveðnar tegundir. 

Verkefni sem hægt væri að fara í er að finna leiðir til þess að koma til móts við alla fjóra hópa 

fuglaskoðara. Með því að fjölga fuglaskoðunarhúsum og þar af leiðandi stöðum þar sem hægt 

er að skoða fugla með góðu aðgengi þá laðar það fólk að svæðinu. Finna þarf leiðir til þess að 

dreifa upplýsingum um fugla, hvar og hvaða fugla þar er að finna. Þær upplýsingar þurfa þó 

að vera innan skynsemismarka og lögum samkvæmt. Það þarf að benda á góða staði en ekki 

of góða vegna þess að staðir er misvel í stakk búnir til að taka á móti ferðamönnum með tilliti 

til ágangs. 
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Umræður 

Fuglar 

Á Íslandi verpa 77 tegundir að staðaldri, innan Kötlu jarðvangs verpa 57 tegundir (staðfest 

varp, sex til viðbótar verpa líklega eða hugsanlega). Því má segja að staðfest sé að 74% 

íslenskra varpfugla verpi einnig innan jarðvangsins. 

Af þeim fuglum sem erlendir ferðamenn sækjast eftir samkvæmt Jóhanni Óla Hilmarssyni 

verpa himbrimi, straumönd, lóa, spói, jaðrakan (mynd 11), fálki, flórgoði, heiðagæs, langvía, 

þórshani, óðinshani og lundi innan Kötlu jarðvangs (Jóhann Óli Hilmarsson munnleg heimild, 

31. janúar 2012). Aðrir fuglar sem hann nefnir og sóst er eftir eru húsönd og haförn, þær 

tegundir verpa ekki á svæðinu en sjást þó 

reglubundið  að vetri til og hefur húsönd komið 

fram í vetrartalningu N.Í. síðan árið 2002 á 

svæðinu. Haförn hefur yfirleitt sést í talningunum. 

Ein tegund verpir þó innan jarðvangsins og verpir 

hún nánast hvergi annarsstaðar á Íslandi en það er 

helsingi. Hann er nýlegur varpfugl á Íslandi og 

verpir einungis innan Vestur- og Austur 

Skaftafellssýslna. 

Fuglaskoðun 

Fuglaskoðun flokkast í sérsviðsferðir samkvæmt flokkun Ferðamálastofu. Fuglaskoðun meðal 

erlendra ferðamanna fer vaxandi á Íslandi og er hópur fólks sem kemur gagngert hingað til 

lands til þess að skoða fugla. 

 eins og könnunin „Fuglaskoðun ferðamanna á Íslandi árin 1998-2008“ sem Rögnvaldur 

Guðmundsson tók saman sýndi. Katla jarðvangur er 9542 km
2
 og er lengsta vegalengd á milli 

staða ca. 250 km í loftlínu sem eru um þrír tímar í akstri. Vegakerfi innan jarðvangsins eru 

nokkuð gott og því auðvelt að komast um hann. Þetta er mikill kostur því að það sýnir að á 

einum degi á að vera hægt að sjá margar fuglategundir. Á tveimur dögum ætti að vera hægt að 

skoða allar fuglategundir sem verpa innan Kötlu jarðvangs. 

Mynd 12 - Jaðrakan á flugi. (Ljósmyndari Þórir 

Kjartansson). 
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Ferðamenn 

Þeir ferðamenn sem skoða fugla eru oftast nefndir fuglaskoðarar. Þessir ferðamenn skiptast 

niður í ferða-, dags-, og innanlandsferðamann eins og aðrir ferðamenn. Það sem einkennir þó 

fuglaskoðara er að þeir eru yfirleitt efnaðari og með hærra menntunarstig en hinn almenni 

ferðamaður. Þessi ferðamenn heimsækja áfangastaði í þeim ákveðna tilgangi að sjá ákveðna 

tegund eða tegundir fugla. Þeir fara ekki ótroðnar slóðir og þurfa upplýsingar að liggja fyrir 

áður en farið er af stað hvaða fugla þeir eiga von á að sjá. Þjónusta við þá ferðamenn sem 

stunda fuglaskoðun, þá bæði fuglaskoðara og merkjara, snýr að fleiri þáttum en leiðsögn og 

má segja að líklegt sé að með öflugu flæði upplýsinga um fugla á ákveðnum svæðum sé hægt 

að lengja dvalartíma ferðamanna á svæðinu og jafnvel hvetja aðra til þess að heimsækja það. 

Staðan í dag 

Ekki er auðvelt að afla sér upplýsinga um þær fuglategundir sem verpa eða hafa sést innan 

jarðvangsins í dag. Það eitt og sér gæti valdið því að fuglatengd ferðaþjónusta er ekki orðin 

rótgróin innan svæðisins, aðeins einn ferðaþjónustuaðili býður uppá slíka ferðaþjónustu . 

Fyrsta skrefið í því að auka möguleika fuglatengdrar ferðaþjónustu er að koma upplýsingum á 

framfæri til heimamanna og erlendra ferðamanna. Eins og kemur fram í flokkuninni þá er það 

alltaf ákveðinn hópur ferðamanna sem 

sækist eftir því að fá leiðsögn. Þegar búið 

er að koma  upplýsingunum á framfæri er 

líklegt að það myndist eftirspurn eftir 

leiðsögn. Tækifærin til þess að byggja upp 

fuglskoðunarstaði eru fyrir hendi vegna 

fjölda tegunda og fjölda ferðamanna sem 

heimsækja svæðið.  

Með því að nýta okkur upplýsingar líkt og IBA skránna þá erum við á réttri braut. Þar er 

aðgengi að upplýsingum gott og hugsanlegt er að fleiri svæði geti farið inná þá skrá með 

auknum rannsóknum. Það að Ísland beri alþjóðlega ábyrgð á nokkrum fuglategundum er 

eitthvað sem á að vera hvatning til þess að huga að sjálfbærni og þeim markmiðum sem til 

dæmis vistvæn ferðaþjónusta vill vinna að. Með því að tryggja sjálfbæra þróun og setja 

ákveðna stefnu um hvernig á að ganga um umhverfið þá eru meiri líkur á því að þessi auðlind 

verði til staðar til frambúðar. 

Mynd 13 – Brandugla. (Ljósmyndari Þórir Kjartansson). 
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Hér að framan er fjallað um umhverfismál. Þetta er gert af því að í allri ferðaþjónustu og 

reyndar lífinu öllu er mikilvægt að við hugsum um umhverfi okkar. Fyrirtæki og þeir aðilar 

sem ætla sér að stunda ferðaþjónustu verða að tileinka sér umhverfisstefnu til þess að tryggja 

það að sjálfbærni sé höfð að leiðarljós. Þetta á einnig við þegar hafist verður handa við að 

semja kynningarefni um fuglatengda ferðaþjónustu innan Kötlu jarðvangs fyrir ferðaþjónustu 

aðila 

Þarfir ferðamann og möguleikar fuglatengdrar ferðaþjónustu innan Kötlu 

jarðvangs  

Möguleikar fuglatengdrar ferðaþjónustu eru miklir. Þó verður ætíð að hafa í huga að skipulag 

hennar þarf að fara fram með sjálfbærni að leiðarljósi og er það ekki á allra færi að bjóða uppá 

leiðsögn í slíkar ferðir vegna þess að það krefst ákveðinnar sérhæfingar. Ferðaskipuleggendur 

þurfa að vera meðvitaðir um jákvæð og neikvæð áhrif fuglaskoðunar til þess að getað 

lágmarkað neikvæðu áhrfin. 

Samkvæmt flokkuninni hér framar í niðurstöðu kaflanum þá eru þarfir fuglaferðamanna 

misjafnar eftir því hvar í flokkuninni þeir lenda frá flokki eitt til fjögur. Auðveldast er að 

koma til móts við flokk eitt og eftir því sem við færum okkur ofar þá þurfa ferðamennirnir 

alltaf meiri og sérhæfðari þjónustu. Innan Kötlu jarðavangs væri því tilvalið að byrja á því að 

stefna að fjölga ferðamönnum í flokki eitt. Frekar lítinn tilkostnað þarf til, í raun einungis að 

gera upplýsingar aðgengilegar. Þegar það hefur verið gert þá erum við um leið að vekja áhuga 

ferðaþjónustuaðila á þeim. Eins og áður hefur komið fram þá er aðeins einn ferðaþjónustuaðili 

innan Kötlu jarðvangs sem býður uppá fuglatengda ferðaþjónustu. Þegar ferðamenn eru farnir 

að koma auga á þennan möguleika þá fara ferðaþjónustuaðilarnir að gera það líka. Hugsanlegt 

er að einhverjir fari að bjóða sig fram sem leiðsögumenn og með aukinni kynningu fara að 

koma ferðamenn sem þurfa meiri og sérhæfðari þjónustu.  

Eins og áður hefur komið fram þá heimsækja þeir ferðamenn sem leggja áherslu á fugla oft 

staði utan alfara leiðar. Innan Kötlu jarðvangs gæti t.d. Dyrhólaey fallið undir stað þar sem 

fuglatengd ferðaþjónusta gæti byggst upp, þar eru fuglar til staðar og mikið af ferðamönnum 

og uppbygging í kringum þá líklega að hefjast, en Ferðamálastofa veitti 5 miljónum til 

uppbyggingar á Dyrhólaey árið 2012. Á Dyrhólaey er það lundinn sem er eftirsóknarverður af 

ferðamönnum en aðrir fuglar svo sem langvía, álka, fýll, æðarfugl og tjaldur vekja einnig 

áhuga þeirra.  
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Næstu skref 

Næstu skref væru að gera kort eða bækling sem myndi kynna möguleika fuglatengdrar 

ferðaþjónustu fyrir ferðaþjónustuaðilum og öðrum sem hugsanlega hefðu áhuga á því að fara 

af stað með þessa tegund af ferðaþjónustu. Kortið og/eða bæklingurinn væri kynningarefni 

fyrir ferðaþjónustuaðila fyrst og fremst. Hægt væri að aðstoða þá við að setja efni á 

heimasíður og jafnvel bjóða uppá samræmt efni fyrir svæðið. 

Mögulegt er að hanna upplýsingaefni fyrir ferðamenn þar sem þeir geta annarsvegar farið á 

eigin vegum en þar yrði jafnframt auglýstir þeir aðilar sem bjóða uppá slíkar ferðir. Það hefur 

sýnt sig að þó að fólk geti farið á eigin vegum á staðinn þá kýs það oft leiðsögn. Heimildir 

hafa einnig sýnt fram á að ef slíkar upplýsingar eru ekki fyrir hendi fyrir ferðamennina þá fara 

þeir ekki á staðina. Fuglaskoðunar ferðamenn virðast ekki sækjast eftir því að fara í frí og fara 

á ákveðinn stað uppá von eða óvon um að þeir gætu hugsanlega séð ákveðna tegund. Þeir vilja 

vita hvar og á hvaða tíma best er að sjá ákveðnar tegundir. 

Ávallt þarf að hafa sjálfbærni að leiðarljósi því að fuglar eru ekki og haga sér ekki eins og 

náttúrufyrirbæri á Íslandi, líkt og t.d. Gullfoss. Fuglar eru lifandi verur og því þarf að haga 

skipulagningu ferða þannig að sem minnstra áhrifa gæti á fuglana. Við vitum að Gullfoss er 

alltaf á sínum stað og  vatn  rennur stöðugt fram af brún gljúfursins og fellur á tignarlegan hátt 

ofan í það.  Ekki er hægt að tryggja  að fuglarnir séu alltaf til staðar eins og Gullfoss og 

verðum við því einnig að geta þess í kynningarefni okkar. 
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Samantekt 

Hverjir eru möguleikar fuglatengdrar ferðaþjónustu innan Kötlu jarðvangs ? 

Svæðið Katla jarðvangur býður uppá fjölbreytta fuglafánu. Innan svæðisins verpa margar 

fuglategundir sem eru eftirsóttar af erlendum ferðamönnum en ekkert virðist gert til þess að 

nýta þetta aðdráttarafl sem fuglarnir eru. Skipta má þeim ferðamönnum sem skoða fugla á 

sínu ferðalagi í fjóra hópa og fer það þá eftir því hversu mikla áhersla þeir leggja á það að sjá 

ákveðna fugla, hversu margar tegundir og hvað þurfi að greiða fyrir. Sumir vilja ekki greiða  

neitt á meðan aðrir eru tilbúnir  að greiða fyrir upplýsingar og leiðsögn. Með því að auka 

flæði upplýsinga til ferðamanna og hugsanlega kortleggja áhugaverða fuglaskoðunarstaði þá 

er markaðssetning fuglatengdrar ferðaþjónustu hafin. Í markaðssetningu getum við nýtt okkur 

IBA skrána og að Ísland ber alþjóðlega ábyrgð á nokkrum tegundum. Þegar eftirspurn 

myndast eftir því að koma á svæðið gagngert til þess að skoða ákveðnar fuglategundir 

myndast eftirspurn eftir sérhæfðum ferðum og leiðsögn. Möguleikar fuglatengdrar 

ferðaþjónustu innan Kötlu jarðvangs eru töluverðir vegna þess að fjöldi tegunda sem erlendir 

ferðamenn eru að sækjast eftir finnast innan jarðvangsins og byggja þarf upp svæðið með því 

tilliti. Fyrstu skrefin eru að koma upplýsingum á framfæri. Þegar upplýsingar eru framreiddar 

og stefnt er að því gera fuglatengda ferðaþjónustu að veruleika innan Kötlu jarðvangs þarf þó 

að hafa sjálfbærni að leiðarljósi og velta fyrir sér neikvæðum- og jákvæðum áhrifum 

fuglatengdrar ferðaþjónustu. Þess vegna er það lykilatriði að benda ferðamönnum á góða staði 

en ekki of góða! 
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Lokaorð 

Ég hef lært margt af þessum ritgerðarskrifum. Loksins tel ég mig vera farinn að skilja að 

einhverju leyti ákveðnar tengingar innan ferðaþjónustu og eitt er það sem stendur öllu ofar 

eftir að lokapunkturinn var sleginn. Í nánast allri ferðaþjónustu er hægt að skipta fólki upp í 

hópa, vissulega er það aldrei algilt en að einhverju leiti. Sú flokkun sem ég nýtti mér við að 

flokka niður og greina mismunandi hópa fuglatengdra ferðamanna finnst mér að megi 

heimfæra á hvaða þátt ferðaþjónustunnar  sem er. Það verða alltaf einhverjir sem vilja gera 

hlutina uppá eigin spýtur en einnig er stór hópur sem vill alltaf fá leiðsögn og myndi aldrei 

fara af stað á ákveðin svæði eða útí það að stunda ákveðna afþreyingu nema hafa leiðsögn. 

Þessi ritgerð og sú vinna sem ég hef lagt í hana skilur mikið eftir sig og mörgum 

sjónarhornum mætti bæta við. Ég vona að þessi ritgerð muni gagnast við það að skilja 

ferðaþjónustu betur og þá sérstaklega fuglatengda ferðaþjónustu, einnig vona ég að þetta verði 

öðrum hvatning til þess að halda áfram með það sem ég hef hér lagt grunn að. 
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