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Abstract 

Reykjadalur in Suður Þingeyjarsýsla is well suited for tourism considering accessability and 

location. Highway one runs through the area and it is at crossroads to three different 

directions and attractions; Mývatn, Húsavík and Akureyri. The area has primarily been 

travelled through on the way to tourist attractions elsewhere. 

Accommodation and food is available, and there are good sports facilities and outdoor 

recreation opportunities but it is the attraction that is lacking, something that makes people 

stop and enjoy everything the area has to offer. The environment is family friendly and 

considering the demand for families spending more time together and the increased need to 

encourage physical activities for children new ideas about making the area better suited for 

tourism concentrating on families have come up. 

The interest among tourism entrepreneurs and the public in developing Reykjadalur as a 

family friendly destination was researched and the findings show strong interest in the 

subject. 

 

Key word: family friendly tourism, outdoor activities, hiking tours, physical activities, 

recreation, leisure. 
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Útdráttur 

Með tilliti til aðgengis og staðsetningar er Reykjadalur í Suður Þingeyjarsýslu vel settur, um 

hann liggur þjóðvegur númer eitt og sem kvíslast til þriggja átta í miðjum dal. Lengstum hefur 

straumur ferðamanna legið gegnum dalinn án viðkomu nema hvað ferðamenn geta fengið 

gistingu á þremur stöðum. Íþróttamannvirki eru á svæðinu og góðir möguleikar til útivistar. 

Aðstaða í dalnum er því góð en í raun vantar aðdráttaraflið sem togar ferðamenn að staðnum 

til dvalar. Umhverfið í Reykjadal hentar vel til fjölskylduvænnar ferðaþjónustu og sé horft til 

þess að á síðustu árum eru æ háværari raddir um þörf á aukinni samveru allrar fjölskyldunnar 

sem og útivist og hreyfingu fyrir börn; þá hefur hugmyndin um að byggja upp aðdráttarafl 

með úrvals aðstöðu skotið upp kollinum. 

Könnun var gerð meðal hagsmunaaðila, fundað með rýnihópi, viðtöl voru tekin og 

símakönnun gerð meðal almennra íbúa til þess arna, þá með fjölskylduvæna ferðaþjónustu í 

forgrunni. 

Niðurstöður sýndu að sterkur vilji er og samhljómur meðal heimamanna að vinna 

ferðaþjónustunni framgang innan sveitarinnar og marka sérstöðuna út frá þessari hugmynd. 

 

Lykilorð: Fjölskylduvæn ferðaþjónusta, útivist, gönguferðir, hreyfing, afþreying. 
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Inngangur 

Í því verkefni sem hér er til umfjöllunar var kannaður fýsileiki þess að leggja nýjar áherslur í 

vöruþróun fyrir ferðaþjónustu á afmörkuðu svæði; Reykjadal sem með sameiningu árið 2002 

varð hluti af Þingeyjarsveit í Suður Þingeyjarsýslu (Þingeyjarsveit_a, án árs). Tilgangur þessa 

verkefnis er að kanna hvort áhugi er meðal hagsmunaaðila fyrir ferðaþjónustuvöru, 

fjölskylduvænni og með börn í fyrirrúmi þar sem áherslan er á útivist, hreyfingu og 

skipulagðar gönguferðir um Reykjadal. Þessi vara gæti jafnframt haft áhrif á eftirspurn eftir 

annarri þjónustu en ýmis aðstaða er nú þegar fyrir hendi svo sem gisting á þremur stöðum, 

veitingasala, sundlaug og íþróttamannvirki á Laugum og auk þess er nokkur þjónusta á 

staðnum eins og verslun, banki, pósthús, verkstæði og fleira. 

Höfundur þessa verkefnis hefur um langa hríð leitað hugmynda um hvernig megi laða 

ferðamenn að þessu svæði og án þess að tekið sé frá nágrannabyggðarlögum. Lausnir með 

hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi telur höfundur að gagnist betur, þannig fái hvert svæði 

notið sinna styrkleika og hugsanlegrar sérstöðu auk þess sem líklegra er að ná samstöðu um 

málefni sem væru heildinni til framdráttar. Sé litið til styrkleika svæðisins í Reykjadal þá telur 

höfundur vera góða möguleika á fjölskylduvænni ferðaþjónustu, sem byggist á útivist og 

hreyfingu. Á Laugum hefur nýlega verið unnið verulega að uppbyggingu íþróttamannvirkja 

og aðstaða þar er til fyrirmyndar á margan máta. Í umhverfinu eru margvíslegir möguleikar til 

gönguferða sem henta öllum aldri og eru ekki svo krefjandi að börnum eða elsta 

aldurshópnum ætti að vaxa í augum. Samt sem áður má skipuleggja gönguferðir um svæði 

þaðan sem útsýni er gott, blanda saman fróðleik af menningarlegum toga, sögu, fornminjum, 

með tónlistarívafi og ögra göngufólki þótt ekki sé um há fjöll að fara. 

Áhugi höfundar fyrir velferð barna og ungmenna og sannfæring um nauðsyn þess að þau 

kynnist umhverfinu og náttúrunni í sinni fjölbreytni er kveikjan að verkefninu. Auk þess sem 

gildi samveru foreldra og barna er mikilvægt og þekkt er að börn sem búa við góðar 

fjölskylduaðstæður eiga auðveldara með að feta sig út í lífið heldur en þau sem búa við lakari 

aðstæður. Þá er ástæða til að velta fyrir sér hvað ferðaþjónustuaðilar hafa yfirleitt gert til að 

auðvelda fólki að ferðast með börn og hvaða aðstaða er fyrir hendi hjá þeim sem bjóða 

fjölskyldufólk velkomið. 

Í fyrstu var sjónum beint mjög að börnum og aðstöðu sem hugsuð væri með þau í huga en 

eftir talsverða heimildaleit varð ljóst að heillavænlegra var að miða verkefnið að 
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fjölskylduvænni ferðaþjónustu. Ástæðan er sú að börn og ungmenni ferðast ekki ein síns liðs 

og séu þau án foreldra og forráðamanna þá eru þau á skipulögðu ferðalagi á vegum skóla, 

íþrótta- eða æskulýðsstarfs af einhverju tagi. Um það snýst ekki viðfangsefnið heldur verður 

litið til þess hvað er í boði fyrir fjölskylduna í heild, hvort ferðaþjónustuaðilar reyni beinlínis 

að laða til sín fjölskyldur og hvað þeir bjóði upp á til að ná þeim markhópi til sín. Þá er 

nauðsynlegt að leita uppi rökstuðning fyrir því að hugmyndin um fjölskylduvæna 

ferðaþjónustu á þessum slóðum sé snjöll og verðug nánari athugunar. 

 

Rannsóknarspurningin er: 

Er áhugi fyrir frekari uppbyggingu ferðaþjónustu í Reykjadal og auknum 

afþreyingarmöguleikum með hagsmuni fjölskyldna að leiðarljósi? 

 

Í dag er ferðaþjónusta í Reykjadal nánast eingöngu í formi gistingar og veitinga sem veldur 

því að ferðamenn hafa ekki eftir öðru að slægjast á þessum slóðum. Þjóðvegur eitt, 

hringvegurinn liggur um sveitina og um hann fara þeir sem ferðast á milli Norðurlands og 

Austurlands, eða á milli Akureyrar og Mývatnssveitar. Gerð var könnun meðal 

hagsmunaaðila, áhugafólks og almennra íbúa í sveitinni, um að byggja upp aðdráttarafl, 

afþreyingu eða slíkt til að laða ferðafólk og fjölskyldur að staðnum og gera því kleift að dvelja 

þar í sólarhring eða lengur. 

Farið verður yfir stöðu ferðaþjónustunnar hér á landi einkum með tilliti til útivistar og 

hreyfingar og með barnafjölskyldur í huga. Einnig er skoðað hvaða áherslur ligga til 

grundvallar hjá ferðamálayfirvöldum og þá verður litið til þess hvað sveitarfélög, ríki og 

hagsmunaaðilar hafa unnið að þessum málum. Gildi útivistar og hreyfingar fyrir börn og 

fullorðna er ótvírætt, þörfin sífellt meiri í nútíma þjóðfélagi þar sem kyrrseta við fjölmiðla, 

tölvur og tækni hefur áhrif á hækkandi meðalþyngd þjóðarinnar. Í ljósi þess að mikilvægt er 

að hlúa að samveru foreldra og barna er ekki úr vegi að kanna hvort laða megi fjölskyldufólk 

að sveitinni Reykjadal í meiri mæli en verið hefur og bjóða upp á afþreyingu sem hentar 

breiðum aldurshópi. 

Höfundur þessa verkefnis hefur ekki getað fundið að rannsóknir á þessu sviði 

ferðaþjónustunnar hafi verið gerðar hér á landi, hvorki um börn og barnafjölskyldur, 
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aðdráttarafl fyrir þann markhóp, áhuga fyrir útivist og hreyfingu eða annað það sem hér er til 

umfjöllunar. Enda er í nýjustu Ferðamálaáætlun nefnt að ein af forsendum vöruþróunar, 

nýsköpunar og markaðssetningar í greininni séu rannsóknir og greiningarvinna en að fjármagn 

sé nauðsynlegt til að sinna því verki (Ferðamálastofa_b, án árs). 
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1 Ferðaþjónustan 

1.1 Ferðaþjónustan ekki lengur fyrir fáa útvalda 

Það var með iðnbyltingunni sem atvinnumöguleikar almennings breyttust, afkoma batnaði og 

frítími skapaðist sem þá var nýlunda meðal alþýðunnar (Page, 2009, bls. 41-49; Pond, 1993, 

bls. 4-5). Samgöngur á sjó og landi voru í mikilli þróun og breskur frumkvöðull, Thomas 

Cook hóf að selja skipulagðar lestarferðir innan Bretlands árið 1841. Upp úr þeirri starfsemi 

þróaðist ein af öflugustu ferðaskrifstofum í Evrópu og möguleikar almennings jukust til 

ferðalaga innan lands sem utan. Ör framþróun í ferðalögum og samskiptum varð í kjölfar 

síðari heimsstyrjaldarinnar og það skipulag sem Bretar höfðu mótað í ferðaþjónustu varð 

fyrirmynd meðal annarra Evrópuþjóða og fjöldaferðamennska varð til. Ferðalög að 

sjávarsíðunni urðu æ algengari, einnig ferðir sem sneru að skoðunarferðum, hjólreiðum, 

veiðum og ýmsum útivistar- og afþreyingartengdum þáttum (Cook, án árs; Page, 2009, bls. 

49-52; Pond, 1993, bls. 10-11). Um aldir hafa menn sótt að sjávarsíðunni sér til heilsueflingar 

en ekki síður í heilnæmt fjallaloft í sama tilgangi. Víða um Evrópu hefur byggst upp öflug 

heilsuferðaþjónusta upp til fjalla þar sem ferðamenn njóta útiverunnar til að bæta 

líkamsástand eða til að endurheimta heilsuna (Smith og Puczkó, 2009, bls. 212-217). 

Mönnum varð snemma ljós hinn efnahagslegi ábati sem ferðamennska og ferðaþjónusta hafði. 

1.2 Ferðaþjónusta 

Ferðaþjónusta (e. tourism industry) er atvinnugrein sem verður ekki skilgreind eða flokkuð á 

einfaldan hátt, svo víða hefur hún snertingu við aðrar atvinnugreinar. Ferðaþjónusta á við um 

fyrirtæki og einstaklinga sem starfa á einn eða annan hátt við ferðalög fólks, 

ferðaskipulagningu, sölu á ferðum, gistingu, leiðsögn eða fólksflutninga og koma að þjónustu 

við ferðafólk (Ferðamálastofa_a, án árs; Samgönguráðuneytið, 1996, bls. 17). Athafnir 

einstaklings sem ferðast frá heimili sínu og dvelur fjarri því um tíma, þó ekki meira en eitt ár, 

sér til skemmtunar, í viðskiptalegum tilgangi eða af öðrum ástæðum á við um ferðamennsku 

(e. tourism) (Cooper, John, Fyall, Gilbert og Stephen, 2005, bls. 13; WTO, 2012). Áherslan á 

skilgreiningu frá árinu 1942 (Darbellay og Stock, 2012, bls. 443) er síður á tilgang 

ferðalagsins, fremur að sá sem ferðast um ókunnar slóðir þiggur ekki laun á meðan hann 

dvelur þar, heldur er hann í frítíma sínum. Segja má að ferðamennska sé þær athafnir, 

háttsemi og það ferli ferðamanns sem lýtur að neyslu ferðavörunnar. En ferðaþjónusta á við 
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um þær athafnir og ferli þess aðila sem þjónar og selur ferðavöruna, hvort heldur um er að 

ræða gesti sem einstaklinga eða hópa og í þeim tilgangi að laða fólk að áfangastöðum; þjóna 

því með húsaskjóli og framboði á mat og að flytja það milli staða (Weaver og Lawton, 2006, 

bls. 3). Það fellur að nánari skilgreiningum um framboðshlið og eftirspurnarhlið 

ferðaþjónustunnar sem fram hafa komið. Slíkar skilgreiningar auðvelda afmörkun, rannsóknir, 

tölulega úrvinnslu og framtíðarspár. Eftirspurnin byggir á því að einstaklingar eða hópar 

sækist eftir áfangastöðum af ýmsu tagi með mismunandi afþreyingarmöguleikum og dvelji 

þar um lengri eða skemmri tíma en þó minnst í eina nótt. Framboðið byggist á að fyrirtæki, 

stofnanir eða aðstaða sé fyrir hendi til að sinna þörfum og óskum þeirra sem ferðast (Cooper 

o.fl., 2005, bls. 12-15). Tveir meginþættir þurfa að vera fyrir hendi til að gera áfangastað 

eftirsóknarverðan. Annars vegar eru, meðal annars gott andrúmsloft og umhverfi, 

menningarlegar hefðir, byggingarlist og landslag staðarins. Hins vegar eru gæði aðstöðunnar 

og það sem henni tilheyrir; gistiaðstaðan, þjónustan, samgöngurnar, aðgengið, afþreyingar- og 

skemmtanamöguleikar sem snerta ferðamanninn sjálfan. Ýmislegt fleira má telja til en 

nokkurs virði er að sérhver áfangastaður búi yfir einhverjum af þessum þáttum en ekki er 

síður mikilvægt að gæði séu í fyrirrúmi (Laws, 1995, bls. 14). Hluti af markaðssetningu 

áfangastaða byggir á að kynna ferðaþjónustuna og þá afþreyingar- og skemmtanamöguleika 

sem eru í boði. Þetta hefur áhrif á ímyndina, aðdráttaraflið, þá fjárfestingu sem kann að verða 

á hverjum stað og þar með á efnahagsþróunina (George, Mair og Reid, 2009, bls. 29). Oftar 

en ekki er atvinnugreinin metin bjargvættur byggðarlaga sem misst hafa sínar efnahagslegu 

undirstöður, líkt og þegar sjávarafli hefur brugðist eða samdráttur orðið í landbúnaði. Yfirvöld 

víðast hvar viðurkenna hin efnahagslegu áhrif sem ferðaþjónustan hefur á hagkerfið og er 

stuðningur þeirra fyrst og fremst fólginn í aðlögun á laga- og reglugerðaumhverfinu, ekki síst 

í dreifbýlinu (George o.fl., 2009, bls. 29-30). 

1.3 Ferðaþjónustuvara 

Ferðaþjónustuvaran getur verið með ýmsu móti og skapast af þörfum og hvötum ferðamanna 

og ástæðum ferðar. Áhrifaþættir eða tilgangur ferðalaga eru af ýmsum toga, meðal annars 

persónulegir, menningarlegir, efnahagslegir en fleira mætti telja til (White, 2010, bls. 7). Frá 

örófi alda hafa mennirnir ferðast um; í fyrstu af nauðsyn, til að afla sér fæðu og skapa sér 

öruggt umhverfi en fróðleiksfýsn og þörfin fyrir að átta sig á umhverfi sínu og að uppgötva 

það í víðara samhengi hvatti menn einnig til ferðalaga. Þannig mótuðust þau sem ánægjuauki 

við daglegt líf og í kjölfarið komu til sögunnar aðilar sem þjónustuðu ferðamennina (Pond, 
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1993, bls. 1-2). Ferðaþjónustuvaran getur verið sú gistiaðstaða sem er í boði, ferðalag, 

skemmtun, aðdráttarafl, áfangastaður, aðstaða eða annað. Varan getur innihaldið allt þetta 

saman eða einungis einn hluta eða nokkra, allt eftir vali hvers og eins. En 

ferðaþjónustuvöruna ætti einnig að flokka út frá því sjónarhorni sem hún er skoðuð; frá 

framleiðandanum, frá atvinnugreininni eða frá ferðamanninum sjálfum (Sharpley og Sharpley, 

1997, bls. 67). Í raun getur hún innihaldið allt; meira en samanlagðir allir þeir þættir sem 

skapa hana (e. greater than the sum of its parts), eða: 

„In other words, the rural tourism product is not simply a collection of 

attractions, facilities and recreational opportunities in the countryside but the 

total experience which, frequently, includes periods or phases both prior to 

and following the actual visit to the countryside.“ (Sharpley og Sharpley, 

1997, bls. 67). 

Segja má að sú upplifun sem vöruþróunin stuðlar að eigi að vera alger eða heildstæð; að fá 

notið hvers einasta þáttar í ferðavörunni fullkomnar hana. Í því er innifalin upplifunin frá því 

áætlun um ferðalag er gerð, að njóta ferðarinnar til þess staðar sem er heimsóttur, njóta 

áfangastaðarins með því sem honum tilheyrir, að eiga ánægjulega heimferð og í lokin að eiga 

mikilsverðar minningar um vel heppnað ferðalag (Sharpley og Sharpley, 1997, bls. 68). 

Kenning Maslow‘s (1954) um „þarfapíramída“ sem skilgreinir frumþarfir mannsins í fimm 

afmörkuð stig, styður þetta. Fyrst og neðst eru eðlislægar þarfir svo sem fæða, hvíld og skjól, 

þar næst þörfin fyrir öryggi og lausn frá kvíða, þá kemur að samfélagslegum þáttum, 

tilfinningum, ást og vináttu. Þegar því er fullnægt er þörf fyrir virðingu og að vera metinn að 

verðleikum en að síðustu kemur að löngun til að yfirfæra hið mögulega í veruleika. Í þessu 

samhengi geta svokallaðir tog- og ýtikraftar haft áhrif á þær þarfir sem fremstar fara (Page, 

2009, bls. 93-95). Leiper (1990) setti fram líkan sem sýnir þá áhrifavalda sem eru að verki 

þegar ferðamaður ferðast; staðurinn sem ferðast er frá og að, þær leiðir sem gera ferðina 

mögulega og þeir sem inna af hendi þau störf sem gera hana framkvæmanlega. Slík 

skilgreining auðveldar skilning á eðli og einkennum ferðaþjónustunnar og eykur jafnframt 

möguleika á vandaðri þróun á sjálfri ferðaþjónustuvörunni (Page, 2009, bls. 17-19). 

1.4 Afþreying 

Athafnir af ýmsu tagi og það sem í daglegu tali innan ferðaþjónustunnar er kallað „afþreying“, 

er oftar en ekki það agn sem hvetur til ferðalaga. Skilgreiningar á þjónustu innan 



HÓLASKÓLI – HÁSKÓLINN Á HÓLUM  BA LOKARITGERÐ 

HÓLMFRÍÐUR SÓLVEIG HARALDSDÓTTIR  17 
 

atvinnugreinarinnar auðvelda öllum viðkomandi að átta sig á eðli starfseminnar, auk þess sem 

það auðveldar skipulag og þætti er varða laga- og reglugerðaumhverfi greinarinnar. Nefnd 

Samgönguráðherra (2004) skilgreindi afþreyingu með orðum Sigrúnar Sigmundsdóttur 

ferðamálafræðings: 

„Með afþreyingu í ferðaþjónustu er átt við þátttöku ferðamanna og/eða 

heimamanna í útivist, skemmtun, menningu eða fræðslu á ferðalagi eða í 

frítíma sínum. Afþreying getur verið skipulögð af þjónustuaðila gegn 

greiðslu þátttakenda eða aðstaða til að njóta afþreyingar án þess að bein 

greiðsla komi fyrir“ (Samgönguráðuneytið, 2004, bls. 15). 

Afþreying er skilgreind af fleiri aðilum og lýtur alltaf að því sem menn kjósa að hafa fyrir 

stafni og eyða sínum frítíma í hvort heldur er á ferðalagi eða heima fyrir. Áhugi ferðamanna 

gagnvart afþreyingarmöguleikum getur tekið breytingum eftir því sem fjölskyldan vex. 

Þannig kemur í ljós samkvæmt (Reis, Thompson, Lovelock og Boyes, 2010) að mæður létu 

nánast af þátttöku í ýmiss konar afþreyingu eftir að hafa alið börn. Algengara var að feður 

héldu áfram að stunda þá afþreyingu sem þeir voru áður vanir en einnig breyttist 

afþreyingarmynstrið og fólk hóf þátttöku í einhverju nýju sem hentaði betur breyttum 

fjölskylduaðstæðum (Reis o.fl., 2010, bls. 28-30). Þá bendir Carr (2011) á að börn öðlast 

margskonar fræðslu þegar þau komast í snertingu við náttúru og umhverfi. Gildi skemmtunar 

og ánægju af útiverunni og afþreyingu ætti ekki að vanmeta og sé skemmtanaþrá barna 

fullnægt þá læra og fræðast börn hvað mest og ekki síður en af beinni fræðslu í skóla (bls. 81). 

Þess má geta að hér á landi hafa verið gerðar rannsóknir á líkamsástandi, lifnaðarháttum og 

áhrifum hreyfingar á börn, án þess að það snerti ferðaþjónustuna sem slíka. Niðurstöður úr 

rannsókn árið 2002 sýndu að of feitum og of þungum börnum fjölgaði frá árinu 1998-2001 

um 25% sem telst mikið. Töldu rannsóknaraðilar nauðsynlegt að auka veg og virðingu 

íþróttakennslu, heilsuræktar og heilsufræðslu auk þess sem efla þyrfti samstarf grunnskólanna 

og æskulýðs- og íþróttastarfs (Erlingur Jóhannsson, Þórarinn Sveinsson, Sigurbjörn Árni 

Arngrímsson, Brynhildur Briem og Þórólfur Þórlindsson, 2003, bls. 39-40). 

1.5 Útivist og hreyfing 

Uppbygging aðstöðu fyrir fjölskyldufólk, til útivistar og afþreyingar hefur einna helst verið í 

tengslum við sundlaugar og íþróttaaðstöðu og víðast hvar er það eina aðstaða sem í boði er 

líkt og háttar til á Laugum, þar sem sundlaugin er (Þingeyjarsveit, 2012a). Slík aðstaða er 
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ótvírætt aðdráttarafl og þeim mun sterkara eftir því sem aðstaðan er betri og nýtur 

atvinnugreinin ferðaþjónusta góðs af því. Uppbygging þessarra mannvirkja er hluti af þeim 

aðbúnaði sem sveitarfélög veita íbúum sínum, til dæmis vegna íþrótta- og æskulýðsstarfs svo 

og íþróttakennslu. Hún er um leið sú aðkoma sem þau hafa í uppbyggingu aðstöðu sem nýtist 

ferðaþjónustunni. Alþekkt er að ferðamenn laðast að slíkum svæðum og nýta sér til að mynda 

þá sundlaugar- og baðaðstöðu sem er í flestum byggðarlögum en alls eru 127 sundlaugar 

skráðar á landinu (Sundlaugar, án árs). 

Séu afþreying og verkefni miðuð við aldur og getu þá er nokkuð auðvelt að innræta börnum 

áhugann fyrir útivist og hreyfingu með foreldrum og viðhalda honum. Ástæður þess að 

fjölskyldur njóta útiverunnar eru meðal annars góð áhrif á heilsu og líkamshreysti og 

fjölskylduböndin styrkjast (Reis o.fl., 2010, bls. 42-44). Sýnt þykir að sameiginlegar 

útivistarstundir fjölskyldunnar utan hins venjubundna umhverfis á heimilinu hafa margvísleg 

jákvæð áhrif á fjölskylduböndin. Útivistin sem slík hefur öflugri áhrif en önnur tegund 

samveru því oftar en ekki er hún í tengslum við ferðalög sem þarfnast skipulagningar sem nær 

lengra en til einnar afmarkaðrar stundar (Lehto, Choi, Lin og MacDermid, 2009, bls. 462-

463). Þrátt fyrir augljósan áhuga fjölskyldufólks, barna og ungmenna á sameiginlegri útivist 

og afþreyingu af ýmsu tagi eru frekari rannsóknir á þessu sviði ferðaþjónustunnar 

nauðsynlegar (Thornton, Shaw og Williams, 1997, bls. 296). Talsvert hefur verið rannsakað 

hver áhrif samverunnar eru og hvernig hegðunar- eða ferðamunstrið er en minna hefur verið 

rannsakað um þá möguleika sem eru í boði eða tegund afþreyingar. Ekki er fyllilega ljóst hver 

stærð þessa hóps ferðamanna; fjölskyldur og barnafólk er, en það má leiða líkum að því að 

hann sé sá sem vex hvað örast innan ferðaþjónustunnar (Lehto o.fl., 2009, bls. 463). 

Samkvæmt bandarískri rannsókn hefur á undanförnum tveimur áratugum orðið umtalsverð fjölgun 

meðal þeirra fjölskyldna sem ferðast saman, þ.e. foreldrar ferðast ekki án barna sinna, heldur hafa 

þau með sér. En hitt er einnig að aukast; afi og amma taka barnabörnin með í ferðalagið. Nam 

aukningin um 55% milli áranna 1992-1998 (Larsen og Jenssen, 2004, bls. 44). Rannsóknir sem 

ná allt að fimm áratugi aftur í tímann og lúta að útivist fjölskyldna, svo og samstöðu meðal 

þeirra, sýna að sterkari tengsl myndast meðal fjölskyldunnar við útivist og afþreyingu, fremur 

en samvistir án útiveru og afþreyingar. Meirihluti taldi sig skynja meiri samstöðu meðal 

fjölskyldunnar og nokkur hluti þeirra taldi útiveruna og náttúruna hafa þessi jákvæðu áhrif 

(West og Merriam, 2009, bls. 353). Þrátt fyrir þessa niðurstöðu er afar margt óljóst og full 

ástæða til að beina rannsóknum meira að mannlega þættinum, gildi ánægjunnar fyrir 
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fjölskylduna og að þörfum fjölskyldna í þessu sambandi á akri ferðaþjónustunnar (West og 

Merriam, 2009, bls. 358). 

Hafa ber í huga að börn og unglingar sjá hlutina í öðru ljósi en hinir eldri, þau ræða um aðra 

hluti og áhugasvið þeirra og fullorðinna fer ekki alltaf saman. Þau hafa þörf fyrir virka 

afþreyingu og eru jafnvel tilbúin til áreynslu og að takast á við áskoranir eða það sem er ólíkt 

hinu venjubundna og ögrar þeim. Eftirminnilegar stundir skila sér seinna meir í minningum 

sem njóta má. Þá hefur aldur barna áhrif á hvað hentar þeim að hafa fyrir stafni og hvaða 

áherslur ættu að vera á afþreyingu úti í náttúrunni (Gram, 2005, bls. 3-4). Börn á öllum aldri 

hafa einnig verulegt gagn af útivist og að vera í umhverfi sem þau læra af. Auk þess hefur það 

merkjanleg áhrif á námsgetu þeirra að takast á við áskoranir sem fólgnar eru í umhverfi sem 

býr yfir fjölbreytilegu viðfangsefni; sandur, fuglar, skordýr, brekkur til að sigra, klettar að 

klifra í, vatn að vaða í og að kynnast litadýrð náttúrunnar (Rivkin, 2000, bls. 3). 

Samverustundir með foreldrum eru börnum afar mikilvægar og alveg skýrt í þeirra huga að 

gæði þeirra stunda skipta meira máli en fjöldi samverustundanna. Það kann að koma á óvart 

að foreldrar í dag eyða síst færri stundum með börnum sínum en var fyrir um 30 árum 

(Christensen, 2002, bls. 77) en skýringin er að foreldrar áttu mun fleiri börn áður fyrr. Nú eru 

færri börn að deila stundunum með foreldrum og njóta því þeirra gæða í fámennari hópum. 

Þau setja á forgangslista sinn að búa við eðlilega umgjörð, öryggi og festu. Þeim er 

nauðsynlegt að hafa einhvern sem ávallt er til staðar og hafa þar með um það að segja sjálf 

hvernig tímanum skal varið, geta ögn ráðstafað tíma annarrar persónu og þurfa á að halda friði 

og ró (Christensen, 2002, bls. 78-81). 

Ástæða er til að veita athygli þeim menningarlega mun sem er á mati fólks, einkum ungmenna 

á því hvað flokkast sem afþreying og virðist vera mismunandi eftir heimshlutum. Það snertir 

trúmál og athafnir þeim tengdar, viðhorf unglinga til foreldra og samveru með fjölskyldunni, 

áhugasvið þeirra, svo og uppeldisleg og menningarleg viðhorf. Til dæmis bendir ýmislegt til 

að asískir og bandarískir unglingar kjósi síður en danskir að eyða fríi með foreldrum sínum 

(Blichfeldt, Pedersen, Johansen og Hansen, 2011, bls. 146; Reis o.fl., 2010, bls. 37-39). Hjá 

Gram (2005) kemur fram að óskir og hugmyndir foreldra og barna um vel heppnað sumarfrí 

fara nokkuð saman en börn hafa samt sem áður alltaf þörf fyrir samvistir við önnur börn. 

Segja má að vel heppnað sumarleyfi sé hin rétta blanda sem fæst með því að feta hinn 

vandrataða meðalveg af slökun og afþreyingu. Börn sækjast eftir því sem virkjar 

skilningarvitin og er upplifun af einhverju tagi. Þótt foreldrar hafi þörf fyrir hvíld þá njóta þeir 

samverustunda sem byggjast á sameiginlegri upplifun og reynslu af ýmsu tagi. Þjónustan 
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hefur því þróast nokkuð í átt til upplifunartengdrar afþreyingar sem er í grunninn af tvennum 

toga; óvirk og virk. Sú afþreying sem skilur eftir hvað mesta upplifun er afrakstur þess að öll 

fimm skilningarvitin eru virkjuð (e. engage all five senses) og er í senn skemmtandi, 

menntandi og fræðandi, hreyfir við fegurðarskyninu, ögrar og gerir kröfur (Gram, 2005, bls. 

5-6). Pine og Gilmore (1998) greina þessa þætti sem ferns konar gildi; skemmtun, menntun, 

veruleikaflótta og fagurfræðilega upplifun. Skemmtunin krefst ekki mjög virkrar þátttöku og 

fagurfræðilegi þátturinn enn síður, en menntunin og fræðslan krefjast meiri þátttöku. Þá er 

veruleikaflóttinn með ívafi af hvoru tveggja (Gram, 2005, bls. 7). 

1.6 Áhrifaþættir í ákvarðanatöku 

Í erlendum rannsóknum er varða ferðaþjónustu skorti lengi framan af að þætti barna og 

ungmenna væri gefinn gaumur en nú á síðustu árum hafa áhrif þessa hóps fengið meiri 

athygli. Ljóst er að börn hafa áhrif á ákvarðanatöku foreldra sinna um hvernig eyða á 

frídögum og hagsmunir barna ráða nokkru um hvað valið er. Þar ráða þættir eins og 

áfangastaður, hversu barnvænn hann er, vegalengd að honum, afþreyingarmöguleikar og 

dvalartími á áfangastaðnum. Oft eru það börnin sem vekja athygli foreldra sinna á 

áhugaverðum áfangastað og hafa þannig áhrif. Þá eru þau nokkuð nösk að leita upplýsinga á 

netinu, sem koma að gagni (Blichfeldt o.fl., 2011, bls. 137-138; Connell, 2005, bls. 765; 

Gram, 2005, bls. 20-21; Thornton o.fl., 1997, bls. 288-289). Áhrifa barna gætir jafnvel meira 

en ætla mætti í fyrstu, því sú neysla sem fram fer á ferðalagi fjölskyldunnar er talsvert háð því 

að þörfum barnanna sé fullnægt og þar er allt undir; fæði, húsnæði og sú daglega iðja sem 

ástunduð er, afþreyingin (Larsen og Jenssen, 2004, bls. 45). Ákvörðun um 

fjölskylduferðalagið er gjarnan sameiginleg niðurstaða allra fjölskyldumeðlima, einkum ef 

tilgangur ferðar er einn og hinn sami meðal allra hvort heldur um er að ræða hvíld í fríinu eða 

þörf fyrir annað umhverfi (Laws, 1995, bls. 51). Foreldrar kjósa að búa við ákveðinn 

heimilisbrag á áfangastaðnum, nærandi andrúmsloft og eðlilega umgjörð. Þrátt fyrir að 

ferðalag eða frítími standi yfir þá er þörfin söm hjá fjölskyldumeðlimum fyrir ást, umhyggju 

og öryggi (Obrador, 2012, bls. 410).  
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2 Fjölskylduvæn ferðaþjónusta 

Carr (2011) kemst að þeirri niðurstöðu að í rannsóknum á ferðaþjónustu sé litið framhjá þeirri 

staðreynd að yfirleitt sé fjölskyldan saman á ferðalagi. Þannig gefi rannsóknir mynd af 

ferðamanninum sem einsamalli persónu, óbundinni samfélagi og þar af leiðandi fáist ekki 

alltaf rétt mynd í niðurstöðum. Langflestir hafi þörf fyrir samfélag við samferðamenn og séu á 

ferð með hópi sem þeir tilheyri, oftar en ekki fjölskyldu sinni (Obrador, 2012, bls. 406, 416-

417). Þá er því haldið fram að félagsvísindin hafi ekki veitt nægilegt rými og alls ekki gefið 

gaum fjölskyldunni sem samfélagi, sem eigi sér heimilislíf, heldur lúti flestar rannsóknir 

meira að fjölskyldunum eins og öðrum ferðamönnum, stöðluðum persónum, 

alheimsborgurum en sama hvaða heimshluta þær tilheyri (e. universal figure). Ef vel á að vera 

þarf í raun að kafa mun dýpra í rannsóknum á þessum þætti ferðaþjónustunnar (Obrador, 

2012, bls. 406). Rannsóknir um fjölskylduvæna ferðaþjónustu hafa einkennst nokkuð af því 

að þær varpa ljósi á viðhorf hinna fullorðnu en sjónarmið barna hafa ekki hlotið athygli. Á 

það er bent að álit og mat foreldra þarf ekki að endurspegla mat barna og því er varasamt að 

draga ályktanir út frá rannsóknum sem líta framhjá viðhorfum barna í mörgum tilfellum (Carr, 

2011, bls. 174). 

Ýmsar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar en ekki hefur tekist að hafa upp á rannsóknum 

sem lúta beinlínis að aðstöðu fyrir fjölskyldufólk til að sinna útivist og hreyfingu. Freistandi 

er að draga þá ályktun að aðstaða sem slík sé almennt hugsuð sem þær gönguleiðir sem þegar 

eru þekktar, aðgengi að þekktum svæðum og það sem er almennt ætlað öllum ferðamönnum. 

Þó má ekki gleyma þeim íslensku aðilum, einkum Ferðaþjónusta bænda, sem auglýsa 

fjölskylduvæna ferðaþjónustu en þeir tiltaka þá yfirleitt það sem á að höfða til fjölskyldna og 

barna. Það eru leiktæki utandyra, aðgangur að heimilisdýrum eða búfénaði svo og 

undantekningalítið gönguleiðir í nágrenninu (Ferðaþjónusta bænda_a, án árs). 

2.1 Almenningur og útivist  

Ef litið er til nágranna okkar þá eru norrænar þjóðir virkar í útivist og fjallgöngum. 

Samkvæmt Svarstad (2010) fara um 95% Norðmanna í fjallgöngur, 92% Dana, 87% Svía og 

81% Finna, en ekki er fjallað um Íslendinga (bls. 92). Norðmenn búa að langri hefð fyrir 

útivist og fjallgöngum og má sumpart rekja áhuga og virkni þeirra til samfélagsgerðarinnar og 

áhuga fyrir að hlúa að rótum sínum. Meðvitaðir um það, hvetja þeir yngri kynslóðir til 

þátttöku í útivist og hreyfingu. Sú ástundun er einnig að hluta til birtingarmynd þess hvaða 
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samfélagshópi þátttakandinn tilheyrir. Almennt er viðurkennt að ástundunin styrkir líkama og 

sál, menn endurnærast andlega og auðvelt er að viðhalda góðu líkamlegu formi með því að 

vera virkur þátttakandi sem kemur sér vel í krefjandi starfsumhverfi nútímans. Áhrif útivistar, 

hreyfingar og fjallgöngu á umhverfi og náttúru eru hverfandi að mati Svarstad (2010, bls. 97-

103). 

Frá seinni hluta 19. aldar hefur ferðafélag verið starfandi í Noregi, Den Norske Turistforening 

(DNT). Tilgangur þess félags var að skapa aðstæður til útivistar, miðla þekkingu og auðvelda 

og hvetja almenning til ástundunar útiveru. Frá árinu 1999 hefur innan vébanda þess verið 

starfræktur félagsskapur sem sinnir börnum og ungmennum, DNT Barnas Turlag. Markmiðið 

er að innræta yngstu aldurshópunum áhuga fyrir útilífinu og auðvelda þeim að temja sér 

útivist af einhverju tagi. Skipulagðar eru fjölbreytilegar ferðir fyrir börn og fjölskyldufólk allt 

árið um kring, en einnig sérstakar ferðir fyrir elstu börnin án sinna fjölskyldumeðlima. Í dag 

er ferðafélagið stærst af slíkum samtökum sem starfandi eru í Noregi með yfir 240 þúsund 

meðlimi (Den Norske Turistforening, án árs) 

Ferðafélag Íslands (FÍ) var stofnað hinn 27. nóvember 1927. Markmið þess var að hvetja til 

ferða um landið og öðlast þekkingu á því, náttúru þess og sögu. Starfið hefur vaxið og þróast 

allt frá stofnun og nú eru virkar innan félagsins 15 deildir víða um landið (Ferðafélag 

Íslands_a, án árs). Ennþá eru markmiðin af svipuðum toga; „ ... að vekja áhuga Íslendinga á 

landinu sínu, náttúru þess og sögu og efla vitund þeirra um nauðsyn varfærni í samskiptum 

manns og náttúru.“ (Ferðafélag Íslands_b, án árs). Frá upphafi hefur eitt af helstu 

áhersluatriðum FÍ verið virðing fyrir náttúrunni og aðgát í allri umgengni gagnvart henni. Þau 

markmið koma fram með: 

 „útgáfu ferða og landlýsinga og gerð uppdrátta og leiðarvísa 

 að stuðla að merkingu gönguleiða í óbyggðum og brúargerð á þeim leiðum 

 að kynna náttúru landsins, sögu og menningu með margvíslegum ferðum 

 að stuðla að góðri umgengni ferðamanna og vernd náttúru, m.a. með samstarfi við við 

(svo) umhverfis og náttúruverndaraðila“ (Ferðafélag Íslands_c, án árs). 

FÍ er einn af þeim aðilum í landinu sem staðið hafa fyrir skipulegum gönguferðum af ýmsu 

tagi allan ársins hring, má þar nefna helgarferðir, dagsferðir, sérferðir svo og ferðir með 

börnum (Ferðafélag Íslands_d, án árs; Ferðafélag Íslands_e, án árs). Ferðafélagið er í eðli sínu 

ekki að sinna hefðbundinni ferðaþjónustu en starfar þó á svipuðu og sama svæði og 
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ferðaþjónustan. Starfsemin hefur vafalítið áhrif á ástundun útivistar meðal almennings og 

fjölskyldufólks því alla tíð hafa útivist og gönguferðir skipað háan sess innan allra deilda 

félagsins. 

Innan vébanda FÍ var árið 1999 stofnað Ferðafélag barnanna en fyrirmynd þess var hið norska 

DNT Barnas Turlag. Markmið þess er að gera börnum upp í tólf ára aldur kleift að kynnast 

útivist, gönguferðum og náttúrunni í allri sinni dýrð með því að standa fyrir fjölbreytilegu 

úrvali ferða við hæfi hvers og eins. Flokkað er eftir aldurshópum í þrjú stig; frá núll til sex 

ára, þá sex til níu ára og loks frá níu til tólf ára. Með því að hvetja til útivistar er um leið unnið 

að forvörnum og verið að styrkja félagslega við þátttakendur svo og að styrkja 

fjölskyldubönd. Skilningur á umhverfinu og áhugi fyrir því er örvaður og heilsusamleg gildi 

höfð að leiðarljósi (Ferðafélag Íslands_f, án árs). Þegar fjölskyldufólk er annars vegar eru 

afþreyingarmöguleikar ýmsir. Má þar nefna skátastarf á landinu og einnig þá starfsemi sem er 

í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum. Samkvæmt vefsíðu Fjölskyldu- og húsdýragarðsins var 

upphaflega opnaður Húsdýragarður árið 1990 í Laugardalnum í Reykjavík og þeirri nýjung 

svo vel tekið að mjög fljótlega var ráðist í frekari framkvæmdir og Fjölskyldugarðurinn 

opnaður árið 1993. Er hann hugsaður fyrir fjölskyldufólk, að það hafi aðgang að fjölbreyttri 

þjónustu og svæði fyrir sameiginlegar tómstundir. Hann er þó ekki skilgreindur sem þáttur í 

ferðaþjónustu, heldur sem menningarstarfsemi og við hugmyndavinnu og hönnun hans var 

skírskotað til menningarsögu þjóðarinnar. Síðar hafa Vísindaveröld og Sjávardýrasafn bæst 

við þá flóru sem þarna er fyrir hendi. Svæðið er eftirsótt enda hugsað sem staður fyrir alla 

aldurshópa en Fjölskyldugarðurinn er einungis opinn yfir sumartímann (Fjölskyldu- og 

húsdýragarðurinn, án árs). 

2.2 Ferðaþjónusta fyrir börn og fjölskyldur á Íslandi 

Samkvæmt viðtali við Sævar Skaptason þáverandi framkvæmdastjóra Ferðaþjónustu bænda, í 

Frey árið 2000, hefur hann á orði að Íslendingar séu í auknum mæli að ferðast utan háannar, 

meðal annars í berjamó, skotveiði og vinahópaferðir. Hann nefnir að þeir ferðist síður á háönn 

vegna hás verðlags. Ekki kemur fram í viðtalinu að sérstök áhersla sé á börn og fjölskyldufólk 

á þessum tíma (Matthías Eggertsson, 2000, bls. 12). Þótt liðinn sé rúmur áratugur bendir samt 

ýmislegt til þess að Íslendingum þyki verðlag enn of hátt og ekki hvað síst þeim sem ferðast 

með börn. 
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Þegar leitað er upplýsinga á internetinu eftir möguleikum fyrir börn og fjölskyldur á 

ferðlögum og hvað er í boði fyrir þann hóp, þá er nokkuð áberandi að Ferðaþjónusta bænda er 

öflugasti aðilinn sem höfðar til þessa hóps. Áhersla er lögð á fjölskyldur og á vefsíðu þeirra er 

hlekkurinn „Fjölskyldan í fyrirrúmi“ þar sem markhópurinn er fjölskyldur og barnafólk 

(Ferðaþjónusta bænda_a, án árs). Vöruframboð er nokkuð fjölbreytilegt, allt frá aðgengi að 

búfé upp í mismunandi gönguferðir, upp til fjalla eða niður í fjöru. Einkennandi er þó að 

vöruframboðið er mun fjölbreytilegra á suðvestur hluta landsins en annars staðar. Þá er 

nokkuð athyglisvert að á norðaustur hluta landsins eru einungis níu bæir sem auglýsa sig á 

þessum vettvangi og einungis einn þeirra er í Þingeyjarsveit; í Aðaldal, einn í Mývatnssveit en 

hinir utan Þingeyjarsýslna (Ferðaþjónusta bænda_b, án árs). Undir hlekknum „Vorgleði“ er 

fjölskyldan hvött til að njóta sælustunda í sveitinni en aðeins einn aðili norðanlands tekur þátt 

í því átaki og sá er ekki staðsettur í Þingeyjarsýslum (Ferðaþjónusta bænda_c, án árs). 

Hlekkurinn „Gönguleiðir“ vísar á margar mismunandi leiðir en enga þeirra í Suður 

Þingeyjarsýslu og raunar fáar þeirra norðan lands (Ferðaþjónusta bænda_d, án árs). 

Víða um land er verið að vinna að verkefnum í smærri stíl og má þar nefna „Þróunarverkefni í 

menningartengdri ferðaþjónustu fyrir börn“ sem hófst árið 2008 á vegum 

Iðnaðarráðuneytisins. Impra Nýsköpunarmiðstöð Íslands hefur með framkvæmdina að gera, 

en aðilar að því eru Ferðamálastofa og Háskólinn á Hólum. Ferðaþjónustuaðilar á Vesturlandi 

og á Snæfellsnesi fengu úthlutað styrkjum til að vinna að sérstökum verkefnum þar sem börn 

og fjölskyldur eru markhópur (Ildi, 2009). 

Á Kirkjubóli á Ströndum hefur verið rekin ferðaþjónusta frá árinu 2001 sem hefur þróast og 

vaxið úr fimm herbergja gistihúsi til þess að vera nú með átta herbergi, auk 

afþreyingarmöguleika og þjónustu þar sem opið er allt árið (Sögusmiðjan, 2011a). Nú er þar 

boðið upp á fjölskylduvæna ferðaþjónustu sem byggir á útivist, gönguleiðum og 

náttúruskoðun þar sem fjaran og fuglalífið er meðal annars ofarlega á baugi (Sögusmiðjan, 

2011b). 

Afþreying fyrir börn á svæðinu í Þingeyjarsýslu er takmarkað en þó má finna upplýsingar um 

Fornleifaskóla barnanna en hann var stofnaður árið 2007 af forsvarsmönnum Litlulaugaskóla 

á Laugum í Reykjadal og áhugamönnum þar um slóðir. Markmiðið var að efla áhuga barna á 

fornleifafræði og flétta saman við kennslustarfið (Þóra Pétursdóttir, 2009). 

Af þessu má sjá að þörfin er fyrir hendi að skapa ferðaþjónustuvöru fyrir börn norðanlands. 

Margt bendir til að Reykjadalur falli vel að hugmyndinni um fjölskylduvæna ferðaþjónustu, ef 
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horft er til staðsetningar, þjónustu og annarra aðstæðna. Hvort áhugi muni vera til þess er 

spurning sem þessari rannsókn er ætlað að svara. 

2.3 Reykjadalur 

Upp frá Skjálfandaflóa liggur Aðaldalur til suðurs að Vestmannsvatni þar sem Reykjadalur 

tekur við og liggur milli ávalra gróinna heiða. Að austan heitir Múlaheiði nyrst en er sunnar 

dregur heitir Laxárdalsheiði og að vestanverðu heitir Fljótsheiði, kennd við Skjálfandafljót 

sem rennur vestan heiðarinnar. Reykjadalur er nokkuð flatlendur og víður nyrst en þrengist er 

sunnar dregur. Seljadalur, lítið dalverpi gengur suðvestur úr Reykjadal og sér vel yfir hann af 

Fljótsheiðinni austanverðri. Mýraröxl skilur á milli Seljadals og syðsta hluta Reykjadals. Úr 

Seljadal rennur Seljadalsá þvert yfir dalinn norðan Breiðumýrar og nefnist Mýrará áður en 

hún fellur saman við Reykjadalsá. Syðstu bæir í sveitinni, Stafnsbæir, standa sunnan við 

Narfastaðafellið sem er suður úr Mýraröxlinni. Framan við Stafnsbæina eru upptök 

Reykjadalsár en hún fellur austur með Narfastaðafelli og norður eftir dalnum út í 

Vestmannsvatn. Þjóðvegur eitt, hringvegurinn, liggur frá Akureyri, yfir Fljótsheiði, suður um 

Reykjadal, upp í Mývatnssveit og austur um. Við Einarsstaði eru krossgötur þar sem vegurinn 

liggur norður til Húsavíkur. Í miðjum dal er nokkuð þétt byggð, í daglegu tali nefnt 

Laugahverfi en frá árinu 1924 hefur þar verið starfræktur skóli. Nú eru þar leikskóli, 

grunnskóli, framhaldsskóli og tónlistarskóli auk margháttaðrar þjónustu (Björn Ingólfsson, 

2006, bls. 659-661). 

2.3.1 Aðstæður til ferðamennsku í Reykjadal 

Framboð á gistingu í Reykjadal er í húsnæði Framhaldsskólans á Laugum þar sem hefur verið 

starfrækt sumarhótel um áratugaskeið. Þá hefur ferðaþjónusta verið rekin á Narfastöðum, um 

þrjá kílómetra sunnan Lauga, frá árinu 1990 og sömuleiðis undanfarin sex ár á Stórulaugum 

sem eru um einn kílómeter norðan Lauga (Björn Ingólfsson 2006, bls. 682-712) og á báðum 

þessum stöðum er um að ræða gistingu og veitingar, auk þess sem tjaldsvæði er rekið á 

Stórulaugum. Annað tjaldsvæði er á Hjalla í nágrenni við Laugar. Engin afþreying er í boði 

fyrir börn eða fjölskyldur og því vaknar sú spurning hvort ekki sé ástæða til að skapa enn 

frekara aðdráttarafl fyrir ferðamenn svo þeir hafi ástæðu til að staldra lengur við á þessum 

slóðum. Veitingasala hefur verið í einu versluninni í dalnum sem nú heitir Dalakofinn en var 

upphaflega útibú frá Kaupfélagi Þingeyinga (KÞ). Yfir sumartímann hefur verið góð nýting á 

félagsheimili sveitarinnar, Þinghúsinu á Breiðumýri, sem þykir henta vel til ýmiskonar 
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mótshalds en þar eru haldin ættarmót og fjölskyldumót ýmissa félagasamtaka yfir 

sumartímann. Þó er sú nýting nokkuð bundin við helgar fremur en virka daga. Þá er 

áratugagömul hefð hjá Hestamannafélaginu Þjálfa í Þingeyjarsýslu fyrir árlegu hestamótshaldi 

aðra helgina í ágúst á Einarsstöðum og hafa þau einkum í seinni tíð verið fjölsótt. Öðru er 

ekki til að dreifa í ferðaþjónustu sem slíkri á þessum slóðum. 

2.4 Staða hugmyndar við upphaf rannsóknar 

Höfundur komst í samband við hagsmunaaðila og áhugafólk í Reykjadal, sem lætur sig varða 

atvinnumál, framfarir og umbætur ýmiskonar. Um er að ræða milli tíu og tuttugu einstaklinga 

sem voru með hugmyndir en ekki síður áhugasamir og viðtöl við nokkra úr þeirra hópi 

auðvelduðu undirbúning könnunarinnar. Tvenn samtök og ein stofnun gegna þar 

lykilhlutverki: 

Fyrst er að nefna Ferðamálasamtök Þingeyjarsveitar sem voru stofnuð 19. febrúar 2011. 

Markmið þeirra er að vinna ferðamálum framgang innan sveitarfélagsins og efla samvinnu 

ferðaþjónustuaðila innan svæðisins. Fyrsti formaður samtakanna er Guðrún Tryggvadóttir 

ferðaþjónustubóndi og kennari í Svartárkoti í Bárðardal (Guðrún Tryggadóttir, munnleg 

heimild, 10. apríl 2012). 

Þá er það nýstofnað félag sem ber nafnið AfþReyIng í Reykjadal (hér eftir AfþReyIng). 

Tilgangur þess er að vinna að framgangi ferðamála, að auknum afþreyingarmöguleikum svo 

og verkefnum sem stuðla að framförum innan sveitarinnar. Stofnfélagar eru samtals tíu 

(Bryndís Pétursdóttir, munnleg heimild, 12. apríl 2012). Sjá stofnskjal AfþReyIngar í viðauka 

eitt og umsókn félagsins um styrk til vöruþróunar í viðauka tvö. 

Síðast er að nefna Þekkingarsetrið Urðarbrunn sem er samstarfsverkefni nokkurra aðila sem 

standa að Hinu þingeyska fornleifafélagi og Þekkingarnets Þingeyinga og var opnað á 

Laugum í nóvember 2011 (Þekkingarnet Þingeyinga, 2011a). Starfsmaður þess er Baldur 

Daníelsson og er hann einn af stofnfélögum í AfþReyIngu, auk þess sem hann er formaður 

Ungmennafélagsins Eflingar í Reykjadal (Baldur Daníelsson, munnleg heimild, 12. apríl 

2012). „Þekkingarnet Þingeyinga er svæðisbundin miðstöð símenntunar, háskólaþjónustu og 

rannsókna í Þingeyjarsýslum.“ Aðalaðsetur þess er á Húsavík (Þekkingarnet Þingeyinga, án 

árs) en meginhlutverk þess er að sinna símenntun, rannsóknum og þróun, háskólanámi svo og 

samþættingu þekkingarstarfs (Þekkingarnet Þingeyinga, án árs). 
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Að framansögðu má ljóst vera að þessi samstarfsvettvangur sem fyrir hendi er eykur líkur á að 

hugmyndin geti orðið að veruleika og ekki síður að hún gæti reynst árangursrík. Þar hefur 

ekki lítið að segja að verulegur áhugi virðist ríkja meðal þeirra aðila sem að þessum málum 

koma og eru tilbúnir að sameina krafta sína. 
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3 Rannsóknin 

Rannsóknin gekk út á að kanna áhuga Reykdælinga á frekari uppbyggingu í ferðaþjónustu. 

Það sem liggur til grundvallar er að sú ferðaþjónusta sem fyrir hendi er byggir nánast 

eingöngu á gistingu og veitingasölu en afþreyingarmöguleikar eru takmarkaðir ef frá er talin 

sundlaugin á Laugum. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Aðferðafræði við rannsóknir greinist í aðalatriðum á tvennan hátt, í megindlegar aðferðir og 

eigindlegar. Þrátt fyrir þessa ólíku aðgreiningu er þessum ólíku nálgunum oft beitt saman í 

blandaðri aðferðafræði og er þetta meðal annars vel þekkt í ferðamálafræðum (Finn, Elliott, & 

Mike, 2000, bls. 73-79). Í þessari rannsókn var beitt blöndu af eigindlegri og megindlegri 

nálgun. Fyrst voru tekin tvö hálfstöðluð viðtöl við lykilheimildamenn, Guðrúnu 

Tryggvadóttur og Elínu Björk Einarsdóttur. Þá fór fram fundur sem höfundur flokkar sem 

rýnihóp, eftir það var rafræn spurningakönnun lögð fyrir hagsmunaaðila. Í lokin var 

framkvæmd símakönnun og sjá má eintak af henni í viðauka sex. 

Eigindlegar aðferðir líkt og í þessu tilfelli geta byggt á að fylgst sé með þátttakanda eða 

framkvæmd séu viðtöl og kannanir, um reynslu, upplifun og túlkun á umhverfi og aðstæðum 

hans. Þar af leiðir að staðlaðar spurningar henta síður. Slíkar spurningar falla hins vegar vel að 

megindlegum aðferðum þar sem magnbinda má og mæla það sem rannsakað er, það er skráð 

og út frá því má leggja fram kenningar eða koma með tilgátur. Með eigindlegri nálgun er 

hlustað eftir viðhorfum og reynt að meta hvernig straumar liggja varðandi það sem rannsaka á 

og þannig má finna flöt á því að leggja fyrir þá aðila, raunhæfar spurningar eða kannanir. Þær 

upplýsingar sem þannig fást hljóta að vera huglægar að hluta auk þess sem í spjalli við fólk er 

auðveldara að taka niður stikkorð heldur en heilu samtölin. Vissulega er mögulegt að nýta 

tæknina og vera með upptökutæki en spjall sem leiðir fólk inn á svið rannsóknarinnar eða 

könnunarinnar hentar ekki að öllu leyti svo það verði allt skrifað niður (Jón Gunnar Bernburg, 

2005; Björn Bergsson, 2002, bls. 52; Berg, 2007, bls. 196-198). Með eigindlegum aðferðum 

má leiða fram flest eða öll sjónarhorn sem ætti ávallt að meta jafn mikilvæg og 

rannsóknarverð því af þeim má draga nokkurn lærdóm. Slíkar aðferðir byggja einnig á 

aðleiðslu (e. inductive) og miðast meðal annars við sjónarmið og skoðanir þeirra sem rætt er 

við í rannsókninni, hvaða merkingu og skilning þeir leggja í viðfangsefnið. Eigindlegar 

aðferðir eru sveigjanlegar (Björn Bergsson, 2002, bls. 40-41) en það getur reynst erfiðara að 
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vinna úr og greina niðurstöður þeirra, heldur en ef um megindlegar rannsóknir væri að ræða. 

Við megindlega rannsókn er beitt fyrirfram gefnum mælitækjum sem þýðir jafnframt að 

rannsakandi verður að hafa yfirsýn á viðfangsefnið svo hann geti sett saman aðgerðabundnar 

tilgátur (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 219-223). Megindlegar aðferðir byggja á afleiðslu 

þar sem rannsóknarspurning er lögð fram og hún síðan afmörkuð með tilgátu, einni eða fleiri 

og rannsakandi sannar hana eða afsannar með rannsóknarvinnu sinni (Björn Bergsson, 2002, 

bls. 52). 

3.1.1 Úrtak 

Í fyrri hluta rannsóknarinnar var tveimur úrtaksaðferðum beitt. Annars vegar svokölluðu 

snjóboltaúrtaki en þá er fyrst valinn einstaklingur, einn eða fleiri, spurningar lagðar fyrir og 

viðtöl framkvæmd. Þeir benda á aðra aðila og þannig áfram koll af kolli svo að úrtakið vindur 

upp á sig eins og snjóbolti sem veltur áfram. Ef mikilvægt er að alhæfa um þýði þá hentar 

þessi aðferð illa en getur þó hentað vel í eigindlegum rannsóknum (Björn Bergsson, 2002, bls. 

61-62; Collis og Hussey, 2003, bls. 158; Hoyle, Harris og Judd, 2002, bls. 188; Þorlákur 

Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003, bls. 62). Hins vegar fellur úrtakið undir skilgreiningu 

um markmiðsúrtak sem gjarnan er beitt við frumrannsóknir, svo og við aðstæður þar sem 

rannsakandi byggir á sinni eigin dómgreind en einnig er það notað í svokölluðum rýnihópum 

(e. focus groups) og ef úrtak er valið beinlínis vegna markmiðs rannsóknarinnar sem á við í 

þessu tilfelli (Björn Bergsson, 2002, bls. 62; Hoyle o.fl., 2002, bls. 187-188; Þorlákur 

Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003, bls. 63). Snjóboltaúrtak og markmiðsúrtak eru meðal 

þeirra sem teljast til ólíkindaúrtaka (e. non-probability sample) en þá eru líkurnar á því 

óþekktar hvaða einstaklingar eða hópar veljast til úrtaksins. Gæði úrtaka eru metin eftir stærð 

úrtaks, dreifingu í þýði og eftir úrtaksaðferð sem hefur áhrif á tilviljanakenndar úrtaksvillur. 

Nákvæmni í þýðislista og heimtur á svörum geta einnig haft veruleg áhrif (Collis og Hussey, 

2003, bls. 159-160; Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003, bls. 51-52, 56). Í 

símakönnuninni réðist stærð úrtaksins algerlega og eingöngu af þeim tíma sem var til 

ráðstöfunar. Flokkast úrtakið í henni sem einfalt slembiúrtak en það byggir á að hending 

ræður för um val á úrtaki úr þýði. Einstaklingar í þýði hafa jafna möguleika á að veljast í 

úrtakið (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003, bls. 57). Reynt var að hafa 

dreifingu í úrtakinu nokkuð jafna um sveitina, símanúmer voru valin út frá því og hringt var í 

heimasíma. Til grundvallar var lagt að í úrtakinu væru aðilar sem stæðu fyrir heimili en ekki 

var farið beinlínis eftir þeim sem skráðir voru símaeigendur. 
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Spurningar fyrir símakönnunina voru samdar og prófaðar til að tryggja að svarendur legðu 

réttan skilning í þær og agnúar voru sniðnir af. Spurningakannanir eru heppilegar aðferðir við 

að safna gögnum þótt vissulega geti leynst gallar í spurningunum en spyrjandi hefur þá 

möguleika á að veita útskýringar (Collis og Hussey, 2003, bls. 173-174). Kostir símakannana 

eru að ákveðin tengsl geta skapast við svarendur, aðferðin þykir nokkuð góð, ekki mjög 

kostnaðarsöm og svörun er yfirleitt góð. Á móti kemur að það kann að myndast misræmi 

vegna þess að ekki allir eiga síma og því kann úrtak símakönnunar að vera bundið við 

símaeigendur eingöngu (Collis og Hussey, 2003, bls. 176) en það á ekki við í þessu tilfelli. 

3.1.2 Gerð spurninga 

Þegar spurningalisti er saminn er mikilvægt að orðfæri sé einfalt og svo skýrt orðalag að dragi 

úr hættu á misskilningi. Nauðsynlegt er að spurningar séu efnislega réttar, að einungis sé spurt 

um eitt efnisatriði í hverri spurningu og leiðandi spurningar ætti að varast því þær gefa ekki 

endilega rétta niðurstöðu. Gerð svarkosta skiptir ekki síður máli (Björn Bergsson, 2002, bls. 

67-70; Collis og Hussey, 2003, bls. 126; Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 332-335). Þá er 

möguleiki á að hafa svokallaðar opnar spurningar, sem eru gjarnan notaðar við eigindlega 

nálgun þar sem svarendur eiga að nota eigin orð í svörum. Flóknara er að vinna úr þeim en 

með þeim fást meiri upplýsingar. Lokaðar spurningar eru aftur á móti með gefnum 

svarmöguleikum og nýttar í megindlegum nálgunum. Þær eru þægilegri fyrir báða aðila, 

svarendur og spyrjendur (Collis og Hussey, 2003, bls. 179-180; Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 

347). Símakönnunin var byggð upp með blöndu af opnum og lokuðum spurningum. 

3.1.3 Þátttakendur 

Allir þátttakendur rannsóknarinnar í heild eru heimamenn í Reykjadal, utan einn sem er 

formaður Ferðamálasamtaka Þingeyjarsveitar en býr í næsta byggðarlagi og allir eiga þeir 

sömu eða svipaðra hagsmuna að gæta. Öllum viðmælendum var gerð grein fyrir markmiðum 

þessa verkefnis og tilgangi. Höfundur óskaði eftir leyfi til upptöku á þeim viðtölum sem gerð 

voru og gerði grein fyrir að fyllsta trúnaðar væri gætt auk þess sem viðtölum yrði eytt eftir að 

þau hefðu verið notuð í verkefninu. Á fundi með svokölluðum rýnihóp var sömu vinnureglu 

fylgt og þátttakendur veittu höfundi sitt leyfi. Ekki þurfti að tilkynna til Persónuverndar þar 

sem einungis er um kannanir að ræða og allir viðmælendur samþykktu þátttöku. 
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3.1.4 Framkvæmd 

Undirbúningsvinna hófst að nokkru leyti á haustdögum en í mars var farið í verulega meiri 

heimildaleit og gagnaöflun. Haft var samband símleiðis við sveitarstjóra Þingeyjarsveitar hinn 

3. apríl þar sem fengust ýmsar gagnlegar upplýsingar. Fundur var haldinn, framkvæmd voru 

viðtöl svo og spurningakannanir á tímabilinu 10.-18. apríl. 

3.1.5 Viðtöl 

Tekin voru tvö viðtöl sem að hluta til voru byggð á viðtalsramma og því má segja að þau séu 

hálfstöðluð. Þá er spurningaröðin ekki endilega fyrirfram ákveðin, orðalag er sveigjanlegt, 

útskýringar eru leyfðar og spyrill getur bætt við eða sleppt spurningum (Berg, 2007, bls. 196). 

Hvort viðtal stóð yfir í um 50 mínútur. Auk viðtalsins voru nokkrar spurningar lagðar fyrir 

hvorn viðmælanda um sig en þær mótuðust af stöðu og starfsemi viðmælandans. Viðtöl þykja 

ein öflugasta mögulega gagnasöfnunaraðferðin sem beita má þannig að sem best svör fáist við 

framsettum rannsóknarspurningum (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 67). Fyrra viðtalið var tekið 

10.04.2012 við Guðrúnu Tryggvadóttur formann Ferðamálasamtaka Þingeyinga. Síðara 

viðtalið var tekið við Elínu Björk Einarsdóttur sem rekur ferðaþjónustu á Stórulaugum í 

Reykjadal. 

3.1.6 Rýnihópur 

Haldinn var fundur með áhugaaðilum um ferðaþjónustu og framfarir innan sveitarinnar, 

einum karli og þremur konum (sjá viðauka níu). Stóð hann yfir í um 90 mínútur. Flokka má 

þann fund sem rýnihóp en þeir henta ágætlega þegar unnið er að upplýsingaöflun meðal fólks 

úr þýði og er þeirri aðferð gjarnan beitt áður en lagt er í megindlega rannsókn (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003, bls. 229). Á fundinum voru framkvæmd óstöðluð viðtöl sem samkvæmt 

Helgu Jónsdóttur (2003, bls. 73-74) fela í sér samræður um viðfangsefnið sem ákveðið er af 

rannsakanda. Þau þjóna þeim tilgangi að draga fram upplýsingar með opnum spurningum í 

upphafi en afmarkaðri á ákveðin viðfangsefni. Viðtalsramminn er ekki fast skorðaður þótt 

hann sé fyrir hendi því hann getur verið hamlandi þannig að ekki takist að afla gagnlegra 

upplýsinga. Verk rannsakandans er meira í þá veru að halda þátttakendum við efnið (Helga 

Jónsdóttir, 2003, bls. 76). Þegar um einungis eitt skipti viðtals við rýnihóp er að ræða er 

mikilvægt að taka saman aðalatriðin og fara yfir þau með þátttakendum og fá staðfestingu 

þeirra á túlkun niðurstaðna rannsakandans. Réttmæti niðurstaðna getur endurspeglast í því hve 
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vel tekst að nýta þær og hve vel þær leiða til athafna og hugsanlegra breytinga (Helga 

Jónsdóttir, 2003, bls. 78-79). 

3.1.7 Könnun meðal hagsmunaaðila  

Spurningalisti (sjá viðauka fimm) var sendur þátttakendum í rafrænu formi og lagður fyrir 

ellefu aðila en svör komu til baka frá tíu. Sú aðferð þótti báðum aðilum henta vel þar sem 

höfundur hitti þátttakendur fyrir á mismunandi tímum og við mismunandi aðstæður þeirra og 

ekki allir töldu sig hafa tíma til að svara á stundinni. Hann var útskýrður vel fyrir 

þátttakendum, hver tilgangur væri með honum og þess óskað að svör væru fyrst og fremst 

hnitmiðuð. Ef vefðist fyrir þeim að koma efnislegum orðum að í svari þá var óskað eftir 

einkunnagjöf frá skalanum 1-5 í stað þess að sleppa svari og var merking þeirrar 

einkunnagjafar útskýrð. Þannig mat rannsakandinn það mikilvægara að fá slík svör en engin. 

Sjá má spurningalista í viðauka fimm. Fyrirmæli um svarkosti voru skýr þar sem við átti og 

röð spurninga var sett upp með tilliti til skyldleika innihaldsins. Engar bakgrunnsspurningar 

voru lagðar fram í könnuninni og í raun ekkert sem rekja má til svarenda. Hin einfalda 

uppsetning var til þess gerð að fá öruggari svörun enda um að ræða að kanna jarðveg sem 

ekkert hefur verið kannaður né rannsakaður fyrr vegna ferðaþjónustunnar (Þorlákur Karlsson, 

2003, bls. 342-347). Það getur verið hentugt að tala við hóp því tækifæri gefst á að útskýra á 

sama máta fyrir alla og ræða um efnið samtímis svo öllum sé ljóst hver tilgangur rannsóknar 

er og þá er notagildi svara í slíku tilfelli nokkuð hátt (Collis og Hussey, 2003, bls. 176). 

3.1.8 Símakönnun meðal almennings 

Símakönnun (sjá viðauka sex) fór fram meðal almennra íbúa í Reykjadal dagana 17.-18. apríl. 

Saminn var spurningalisti og forprófaður og sá agnúi sem upp kom var lagfærður. Höfundur 

hringdi í tuttugu aðila, kynnti sig og verkefnið og bað viðmælanda góðfúslega að svara, sem 

allir gerðu vafningalaust. Tekið var fram að svör yrðu ekki rakin til þeirra og ekki var spurt 

um stöðu eða menntun, einungis kyn og aldur svo og tryggt að þátttakandi væri með 

lögheimili í Reykjadal og stæði fyrir heimili. Tólf konur svöruðu og átta karlar. Þrír þeirra eru 

á aldrinum 18-39 ára, fjórtán á aldrinum 40-59 ára og þrír sextíu ára og eldri. Íbúar í 

Reykjadal 18 ára og eldri voru þann 1. janúar s.l. samtals áttatíu og fjórir og er það miðað við 

póstnúmer 650 Laugar (Hagstofa Íslands, 2012). 
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4 Niðurstöður 

Hér verða raktar niðurstöður úr rannsókninni. Fyrstar í röðinni eru niðurstöður úr fyrri 

könnuninni sem gerð var. Þar á eftir koma niðurstöður úr þeim tveimur viðtölum sem tekin 

voru. Þá kemur niðurstaða frá fundi rýnihópsins og að síðustu niðurstöður úr síðari 

könnuninni sem var símakönnun. 

4.1 Samanburður niðurstaðna 

Aðferðafræðilega eru rannsóknir metnar út frá hugtökum eins og „áreiðanleika“ og „gildi.“ 

Auðveldara er að átta sig á gildi. Áreiðanleiki byggist á stöðugleika þeirra niðurstaðna sem 

rannóknartólið gefur (Finn, Elliott, & Mike, 2000, bls. 28). Úrtakið í fyrri könnuninni, sem 

lögð var fyrir hagsmunaaðila, var lítið og út frá stærð þess má hugsanlega draga marktækni í 

efa. Þó var hún hugsuð sem könnunartæki sem lagt var fyrir þá sem standa í rekstri, sem á 

einn eða annan hátt tengist ferðaþjónustu innan Reykjadals og í raun náðist til þeirra allra. 

Vegna hér um bil einróma, jákvæðra niðurstaðna þótti höfundi að hugsanlega væri skekkja af 

einhverjum völdum og tók ákvörðun um að framkvæma aðra könnun til að leita uppi neikvæð 

viðhorf. Höfundur sem hrífst af hugmynd kann að fá skekkju í niðurstöðu vegna huglægra 

þátta; hann laðast svo að hugmyndinni. Þá kann reynsluleysi rannsakanda einnig að hafa áhrif 

á marktækni. En aðrar gagnaöflunaraðferðir sýndu samt sem áður jákvæð viðhorf. 

Viðtölin gáfu til kynna að hugmyndir vantar ekki, fremur skortir mannafla til að framkvæma 

þær, eða jafnvel þor til að framkvæma. Einkum kom þetta fram hjá Guðrúnu Tryggvadóttur 

formanni Ferðamálasamtaka Þingeyjarsveitar. Elín Björk Einarsdóttir á Stórulaugum hefur nú 

þegar hafist handa við vöruþróun innan sinnar ferðaþjónustu og sótti hún í því skyni námskeið 

þar sem hugmyndir voru undirbúnar (sjá í viðauka fjórtán, vinnuskjal Elínar um vöruþróun). 

Með því vill hún láta reyna á lágönnina, hvort hún muni geta fengið fleiri ferðamenn á þeim 

tíma. Báðar konurnar töldu góða möguleika á útivist, hreyfingu og fjölskylduvænni 

ferðaþjónustu. Fundur með rýnihópi sýndi að fólk vill framkvæma og er þegar að hefjast 

handa; hugmyndum hefur verið forgangsraðað að einhverju marki og verið er að hrinda í 

framkvæmd hinum fyrstu. Könnunin sýndi undantekningalítið að verulegur áhugi er fyrir 

framgangi ferðaþjónustu í Reykjadal. Svo virðist vera sem nokkuð þung undiralda sé gagnvart 

því nú að hlutir verði að veruleika; framkvæmdatíminn er runninn upp og aðilar eru nokkuð 

samhljóma um að þörf sé á breytingum og framförum sem segja má að endurspeglist að 

einhverju marki í hinu nýstofnaða áhugamannafélagi AfþReyIngu. 
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4.2 Niðurstöður úr könnun meðal hagsmunaaðila: Allar 

forsendur til staðar 

Í upphafi voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu áhuga á að taka þátt í frekari 

uppbyggingu ferðaþjónustu í Reykjadal. Einn svarenda sagði það fara eftir því í hvaða formi 

hún væri hugsuð, annar taldi ekki eiga við að svara spurningunni. Aðrir höfðu talsverðan 

áhuga og mjög mikinn áhuga. 

Aðspurðir hversu mikilvæga þeir teldu ferðaþjónustu vera, töldu sjö hana mjög mikilvæga og 

hinir töldu hana skipta nokkuð miklu og frekar miklu máli. 

Við spurningu um hvort menn teldu grundvöll fyrir gönguferðum og fjölskylduvænni 

ferðaþjónustu í Reykjadal var nokkuð afdráttarlaust svar. „Já, við höfum allar forsendur til 

þess að skapa slík tækifæri. Íþróttaaðstaða með því sem best gerist, auk þess vannýtt 

útivistarsvæði í dalnum.“ Einn svarenda taldi það geta stutt við almenna ferðaþjónustu en að 

forsendur fyrir fjölskylduvænni ferðaþjónustu væru þó hæpnar vegna þess að svo miklar 

kröfur til afþreyingar komi í veg fyrir það. 

Allir þátttakendur utan einn, sjá fyrir sér að möguleikar á gönguferðum fyrir alla fjölskylduna 

séu miklir. Merkja þurfi gönguleiðir, mæla lengd þeirra og erfiðleikastuðul auk þess sem megi 

huga að uppbyggingu gamalla náttúrulauga í námunda við Laugar og Stórulaugar og nýta í 

sambandi við gönguferðir. Mögulegt sé að ganga um heiðarnar en einnig um dalinn og jafnvel 

megi koma fyrir áningarbekkjum á almannafæri svo mögulegt sé að hvíla. Þá er nefndur 

möguleiki á menningartengdri ferðaþjónustu í samstarfi við Hið þingeyska fornleifafélag en 

einnig í sambandi við sögu skólastarfsins í sveitinni og héraðinu og tengja það gönguferðum. 

Bíóhúsið í sveitinni er nefnt og líklega er það hið eina á landsbyggðinni (innskot höf.). Einn 

svarenda segir þó „Mjög erfitt er að fullnægja þörfum bæði barna og fullorðinna í 

gönguferðum.“ 

Næst var spurt um hversu mikilvæga menn teldu ferðaþjónustuna vera fyrir atvinnulíf í 

Reykjadal. Helmingur svarenda taldi hana mjög mikilvæga en aðrir mátu hana mikilvæga og 

þá einkum yfir sumartímann sem mikilvægan þátt í „atvinnuflórunni“ en nefnt var að fáir 

byggja afkomu sína á henni. 

Spurt var hvort ferðaþjónustan ætti að vera heilsárs atvinnugrein eða bundin við sumartímann. 

Athyglisvert er að menn eru afar áhugasamir og allir eru sammála um að í framtíðinni ætti 
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hún að geta verið heilsárs atvinnugrein en í Reykjadal sé þó nokkuð langt í land. Gestafjöldi 

er enn sem komið er engan veginn nægur fyrir heils árs atvinnu en menn sjá einnig fyrir sér að 

lengja megi háönnina í báða enda. Þá er varpað fram hugmynd um að auka megi samstarf „... 

þar sem ferðaþjónustuaðilar og skólarnir sameinuðu krafta sína meira í sérstök tímabundin 

tilboð yfir veturinn. Gæti verið blanda af fræðslu og alls kyns afþreyingu.“ 

Þegar spurt var hvernig svarendur meti aðstöðu fyrir ferðamenn í Reykjadal þá voru þeir 

sammála um að sú aðstaða sem þegar er fyrir hendi, gistiaðstaðan, sé góð. Sundlaugin hafi 

nokkuð sterkt aðdráttarafl en öðru sé ekki til að dreifa. Þannig sé aðstaðan misjöfn og ekki 

mögulegt að gefa eina heildareinkunn. Þá metur einn hana vera slæma á meðan ekki sé 

fullkomið tjaldsvæði fyrir hendi og annar segir skorta á merkingar, til dæmis hvar þjónustu er 

að hafa. 

Til að laða ferðamenn að þessu svæði umfram önnur sögðu svarendur að koma þyrfti upp 

góðu, vel útbúnu tjaldsvæði sem henti einnig barnafólki, auka möguleika á útivist og 

afþreyingu, bjóða merktar gönguleiðir, vekja athygli ferðamanna á kostum staðarins þar sem 

veðursæld ríkir, friðsæld og náttúrufegurð svo eitthvað sé nefnt. Þá var nefnt að kynna mætti 

staðinn betur, markaðssetja hann, nýta söguna, bjóða kaffihlaðborð á sunnudögum. Þó svaraði 

einn því til að allt þetta byggðist á því hvað sjálfir ferðaþjónustuaðilarnir vilji, það sé nægt 

framboð af gestum og þeir séu með sínar áætlanir en til að breyta þeim og fá ferðamenn til að 

staldra við í sveitinni þurfi að leggja í of mikinn kostnað. 

Þegar spurt var hverjir ættu helst að koma að uppbyggingu ferðaþjónustunnar þá er einróma 

álit allra að frumkvæði ætti að koma frá einstaklingum, heimamönnum en helmingur svarenda 

nefndu að stuðningur og samstarf sveitarfélagsins væri mikilvægt. 

Allir voru svarendur sammála um að ferðaþjónustuaðilar ættu að sameinast um 

markaðssetningu en hún sé það fjárfrek að stuðningur sveitarfélagsins sé nauðsynlegur og 

nefndu nokkrir einnig að nauðsynleg væri aðkoma opinberra stofnana. 

Einungis einn svarenda vissi hver stefna sveitarfélagsins er í ferðamálum. Svaraði hann því til 

að stefnan sé að efla og styrkja sveitarfélagið með því að auka atvinnutækifæri og þar á meðal 

að styðja við ferðaþjónustuna eins og aðrar atvinnugreinar og sporna þannig gegn 

fólksfækkun. Aðrir sögðust ekki hafa heyrt á hana minnst eða vissu ekkert um hana. 

Um áhrif ferðaþjónustunnar á náttúru og umhverfi virtust flestir meðvitaðir um að hún getur 

haft neikvæð áhrif ef menn ekki halda vöku sinni. Þó er Reykjadalur að mati svarenda fjarri 
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því að vera í hættu hvað varðar átroðning og þar felist tækifæri, nú sé lag að vekja athygli 

ferðamanna á þessum stað og kannski hlífa með því öðrum stöðum sem kunna að vera í hættu 

vegna mikillar umferðar. Einnig var nefnt að í sumum tilfellum hefur ferðaþjónustan góð áhrif 

vegna þess að þá fara menn að huga að umhverfi sínu og fegra það og bæta, meðal annars 

með göngustígum, salernisaðstöðu og rusladöllum. 

Þegar spurt var um úrbætur innan sveitarinnar sem kæmu atvinnugreininni til góða er meðal 

annars nefnt betra tjaldsvæði, afþreying, auglýsa staðinn, upplýsingar, merkingar svo og 

tiltekt á svæðinu við Laugar. Þá má nefna „... Hraðahindrun! Eða „eitthvað“ svo fólk stoppi, 

einhverja afþreyingu og fólk þarf að vita hvað er að gerast á staðnum, það þarf að auglýsa 

betur og kynna. Það er gríðarlegur fjöldi ferðamanna sem streymir í gegn um þetta 

sveitarfélag en stoppar lítið, kannski í korter við Goðafoss og svo er haldið áfram upp í 

Mývatnssveit eða út á Húsavík í hvalaskoðun.“ 

Þrátt fyrir hve fáir í Reykjadal hafa sitt lifibrauð af ferðaþjónustunni eru menn nokkuð 

sammála um mikilvægi og framþróun atvinnugreinarinnar innan sveitarinnar. Enda segir fyrr í 

þessu verkefni að ferðaþjónustan hefur víða snertingu við aðrar atvinnugreinar 

(Ferðamálastofa_a, án árs) og ekki er ólíklegt að menn sjái tækifæri í afleiddum störfum ef 

ferðaþjónustan yrði fyrirferðarmeiri í dalnum. Flestir sjá nokkra möguleika fólgna í 

ferðaþjónustunni og því er haldið fram að grundvöllur sé góður til að byggja upp 

fjölskylduvæna ferðaþjónustu en þar ber hæst að koma þarf upp vel útbúnu tjaldsvæði. 

Staðurinn er mjög vel fallinn til gönguferða sem henta öllum aldri vegna landslagsins, sem 

einkennist af ávölum grónum heiðum sem skilja að dalina í sýslunni og há fjöll eru ekki í 

umhverfi Reykjadals; erfiðleikastuðull ekki ýkja hár. Hluti af ferðaþjónustuvörunni er sú 

aðstaða sem í boði er á hverjum áfangastað, staður þarf að búa yfir ákveðnum gæðum og þarf 

að hæfa kröfum ferðamannsins (Laws, 1995, bls. 14). Úrvals íþróttaaðstaða er fyrir hendi og 

möguleikar eru á ýmiskonar samstarfi og tengingu ferðaþjónustunnar til annarra greina, til 

dæmis Hið þingeyska fornleifafélag og Fornleifaskóli barnanna (Ildi, 2009; Þóra Pétursdóttir, 

2009). Flestir telja að bestur árangur náist með samvinnu allra aðila. Möguleikar á samstarfi 

við skóla utan Reykjadals gætu aukið nýtingarmöguleika t.d. á Stórulaugum utan háannar. 

Ekki ber á úrtöluröddum en það vekur þó athygli að áhuginn er minnstur hjá einum aðila sem 

hagsmuna á að gæta innan greinarinnar. Hann telur erfitt að byggja upp fjölskylduvæna 

ferðaþjónustu þar sem miklar kröfur til afþreyingar komi í veg fyrir það, auk þess sem erfitt sé 

að fullnægja þörfum bæði barna og fullorðinna í gönguferðum, það kalli á breytta 

samsetningu gesta og hæpið sé að leggja í mikinn kostnað til að ná þeim. Markaðsrannsóknir 
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myndu vafalítið hjálpa til við að fá úr því skorið hvað skynsamlegt sé að gera en skortur er á 

slíkum rannsóknum samkvæmt Thornton o.fl. (1997, bls. 296) Langflestir svara því að 

mikilvægt sé að ferðamenn stoppi lengur við í sveitinni og nauðsynlegt sé að hafa nýja 

ferðaþjónustuvöru í boði svo þeir eyði tíma innan sveitarinnar en hafi þar ekki einungis 

aðsetur og eyði frítímanum utan dalsins á daginn. Í því sambandi hlýtur markaðssetning að 

vera lykilatriði og kynning á því sem í boði er, auk bættra merkinga yfir svæðið í heild. Í því 

skyni er möguleiki að nýta starfsemi Markaðsstofu Norðurlands sem er sú stofnun sem sinnir 

markaðsmálum þessa svæðis (Markaðsstofa Norðurlands_a, án árs) (Markaðsstofa 

Norðurlands_b, án árs). Frekari kynning og auglýsingar ætti að skila meiri umferð og samfara 

því ætti atvinnutækifærum að fjölga. Einungis einn aðili þekkir stefnu sveitarfélagsins í 

ferðamálum og líklegt má telja að staða hans innan sveitarstjórnar skýri þá þekkingu. Sú 

niðurstaða kallar á vangaveltur um hvort sveitarstjórn þurfi ekki að sinna upplýsingaskyldu 

sinni betur, kynna atvinnustefnu sveitarfélagsins eða/og ferðamálastefnu ef hún er fyrir hendi. 

Sé hún ekki fyrir hendi er nú lag, jafnvel tímabært að sveitarstjórn marki ferðamálastefnu fyrir 

sveitarfélagið. Þá er ekki að sjá að umhverfismál séu verulegt áhyggjuefni þeirra sem þátt 

tóku í könnuninni þótt nefnt sé að tiltektar sé þörf á Laugasvæðinu. 

4.3 Niðurstöður úr viðtölum: Margar hugmyndir á kreiki 

Í þeim viðtölum sem tekin voru kom mjög skýrt fram að nægur áhugi er fyrir hendi að vinna 

að framgangi ferðaþjónustunnar. Margar hugmyndir eru á kreiki og fólk er áhugasamt, þó ber 

á því að fáir einstaklingar draga vagninn þegar kemur að framkvæmdahliðinni. Guðrún 

Tryggvadóttir (viðtalsrammi í viðauka þrjú og skráð viðtal í viðauka sjö) hafði á orði að nýta 

mætti heimavinnslu og vinnustofur heima fyrir mun meira en gert er, til dæmis með því að 

opna þær fyrir ferðamönnum. Vegna tungumálaörðugleika eru menn tregir til að stíga það 

skref, uggandi yfir því að geta ekki tjáð sig við erlenda ferðamenn. Hún telur að tækifæri séu í 

staðbundinni vöru; „Þingeyskt og þjóðlegt“ er ekki nýtt sem skyldi að hennar mati, þó eru 

menn með ýmsar hugmyndir að verkefnum í því sambandi en ekki alveg tilbúnir að stíga 

skrefið til fulls svo þær verði að veruleika. Hennar mat er að hægt sé að laða ferðamenn og 

fjölskyldur að Þingeyjarsveit í meiri mæli en verið hefur og meðal annars sé mögulegt að 

bjóða upp á gönguferðir en þá þurfi að vera skýrt hvað sé í boði; hvort leiðsögn eigi að vera 

innifalin, jafnvel óvænt uppákoma eða einhver upplifun. Svo sér hún tækifæri í að útbúa 

nestispakka sem inniheldur „local“ mat, samsettan af mat úr héraði, fyrir göngufólk vítt og 

breitt um Þingeyjarsveit. Hennar „... uppáhaldsferðamaður er kominn yfir fertugt, hefur áhuga 
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á því umhverfi sem hann er að heimsækja, sækist eftir upplýsingum og það er gaman að 

leiðsegja honum og fræða hann um þau svæði sem ferðast er um.“ Að hennar mati vantar 

breidd í afþreyingu á þessu svæði og nefnir hún meðal annars hestaleigu í því sambandi en 

engin hestaleiga er í Þingeyjarsveit (Guðrún Tryggadóttir, munnleg heimild, 10. apríl 2012). 

Elín Björk Einarsdóttir (viðtalsrammi í viðauka fjögur og skráð viðtal í viðauka átta) sem 

rekur ferðaþjónustu á Stórulaugum segir vanta afþreyingu og þjónustu á háannatíma og utan 

hans og hefur hún einlægan áhuga á úrbótum og uppbyggingu í ferðaþjónustu innan 

Reykjadals. Hún vill vinna að afþreyingarmöguleikum, gönguferðum, nýta heita vatnið og 

vinna að endurgerð gamalla lauga á svæðinu, í hennar nágrenni. Hún hefur sótt námskeið í því 

skyni að þróa ferðaþjónustuvöru sínum rekstri til framdráttar og er full bjartsýni á 

möguleikana sem eru fyrir hendi. Vinnuskjal vegna þeirrar vöruþróunar má sjá í viðauka 

númer fjórtán. Hún er sannfærð um að samvinna borgar sig og er vongóð um samstarf við hið 

nýstofnaða félag AfþReyIngu, sem áður hefur verið nefnt (Elín Björk Einarsdóttir, munnleg 

heimild, 12. apríl 2012). 

Það virðist sameiginleg sýn þeirra sem við var rætt í viðtölunum að tækifærin séu næg og þau 

þurfi að nýta. Báðar þessar konur eru nokkuð sammála um að verk heimamanna liggi í því að 

laða ferðamenn að sveitinni, kynna hana út á við og fá þá til að staldra við áður en þeir halda 

lengra. Það krefst markaðssetningar (George o.fl., 2009, bls. 29). Þar gæti komið að gagni að 

vera innan vébanda Ferðaþjónustu bænda og kynna staðinn á vef þeirra (Ferðaþjónusta 

bænda_a, án árs) og auglýsa gönguferðir og fjölskylduvæna ferðaþjónustu. Þá eru tækifæri 

fólgin í að kynna hinn heimilislega blæ á stað sem þessum en margir foreldrar kjósa slíkt 

umhverfi sem einnig er öruggt og barnvænt (Obrador, 2012, bls. 410) og hentar fjölskyldum 

vel. Ýmsar fleiri hugmyndir hafa komið fram en einna helst virðist sem mannskap skorti til að 

framkvæma þær, eða hvatningu til þess mannauðs sem fyrir er í Þingeyjarsveit, að virkja 

kraftana. 

4.4 Niðurstöður af fundi rýnihóps: Iðandi hugmyndavinna 

Þeir aðilar sem mynduðu svokallaðan rýnihóp (viðtalsrammi er byggður á spurningum í 

viðauka fimm og skráður fundur með rýnihópi í viðauka níu) eru þess fullvissir að 

grundvöllur sé fyrir afþreyingu sem henti allri fjölskyldunni og margvíslegir möguleikar séu 

nú þegar fyrir hendi. Vilji stendur til að vinna markvisst að uppbyggingu aðdráttarafls, 

gönguleiða og afþreyingar til að laða ferðamenn að dalnum. Til marks um sannfæringu og 
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áhuga þeirra má nefna að félagsskapurinn AfþReyIng var stofnaður í þeim tilgangi að vinna 

að ýmsum framfaramálum sveitinni til hagsbóta en áherslan fyrst um sinn er á merktar 

gönguleiðir og kynningu á þeim. Hefur félagsskapurinn í þessu skyni sótt um styrk til 

sveitarfélagsins svo vinna megi að merkingu fyrstu göngustíganna. Sjá má í viðaukum tíu, 

ellefu og tólf, kort sem áhugamaður hefur unnið í þessu skyni (Konráð Erlendsson_a, án árs; 

Konráð Erlendsson_b, án árs; Konráð Erlendsson_c, án árs). Auk þess er unnið að gerð 

heimasíðu fyrir Reykjadal, reykjadalur.is. Þá er á þeirra áætlun að hafa aðgengilegar tölvur á 

tveimur stöðum, í versluninni Dalakofanum og í afgreiðslu sundlaugarinnar á Laugum svo 

ferðamenn geti skoðað heimasíðuna reykjadalur.is og aflað sér upplýsinga sem þar verða, um 

flest það sem kann að koma ferðamönnum að gagni á staðnum (Bryndís Pétursdóttir, munnleg 

heimild, 12. apríl 2012). 

Staða þeirrar ferðaþjónustu sem er fyrir hendi, er góð. Leita þarf tækifæra til sköpunar fleiri 

verkefna og hugsanlega má leita til opinberra aðila (Ildi, 2009) um hugmyndir og fá stuðning 

við þær. Það sem rýnihópurinn telur vanta eru fjölbreyttari möguleikar svo fá megi aðra hópa 

ferðamanna inn á svæðið, nýjan markhóp. Til þess að svo megi verða þarf að þróa nýja 

ferðaþjónustuvöru, byggja upp og bæta út frá þeim grunni sem fyrir er og meðal annars nýta 

íþróttamannvirkin á Laugum. Svarstad nefnir að Norðmenn hvetji yngri kynslóðir til þátttöku 

í útivist og hreyfingu og segir að almennt sé viðurkennt að ástundunin styrki líkama og sál, 

menn endurnærist andlega og auðvelt sé að viðhalda góðu líkamlegu formi með því að vera 

virkur þátttakandi sem kemur sér vel í krefjandi starfsumhverfi nútímans. Áhrif útivistar, 

hreyfingar og fjallgöngu á umhverfi og náttúru eru hverfandi að mati Svarstad (2010, bls. 97-

103). Samvinna við sveitarfélagið væri æskileg, meðal annars við uppbyggingu tjaldsvæðis í 

nágrenni sundlaugarinnar á Laugum sem væri ótvírætt agn sem ferðaþjónustan myndi hagnast 

á. Þá er nauðsynlegt að markaðssetja enn frekar og kynna svæðið (George o.fl., 2009, bls. 29). 

Meðal annars má hvetja fjölskyldufólk til útivistar þar sem þekkt er að sú óbeina og beina 

fræðsla sem börn öðlast í snertingu við náttúru og umhverfi (Carr, 2011, bls. 81) hefur ýmis 

jákvæð áhrif og slíkt ætti ekki að vanmeta. Auk þess hefur útivist og hreyfing áhrif á heilsufar 

og líkamsástand (Erlingur Jóhannsson o.fl., 2003, bls. 39-40). Þess má geta að göngukort hafa 

verið útbúin af svæðum í Þingeyjarsýslum en ekkert kort er til af Reykjadal eða því svæði sem 

heild. Hins vegar hafa tvö kort verið gerð þar sem Reykjadalur er á mörkum beggja. Höfundur 

lét steypa þeim saman og útbúa eitt kort af Reykjadal sem sjá má í viðauka þrettán 

(Atvinnuþróunnarfélag Þingeyinga, 2005; Atvinnuþróunnarfélag Þingeyinga, 2011). 
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4.5 Niðurstöður úr símakönnun: Íbúar eru jákvæðir 

Fyrsta spurning varðaði viðhorf íbúa til ferðafólks. Af tuttugu svarendum er athyglisvert að 

einungis þrír þeirra eru ekki jákvæðir en enginn telur viðhorf íbúa til ferðafólks neikvætt en 

mynd 1 sýnir glöggt skiptinguna. 

 

Mynd 1: Viðhorf íbúa Reykjadals til ferðafólks. 

Í spurningu tvö var spurt hvort viðkomandi væri hlynntur uppbyggingu í ferðaþjónustu. 

Svöruðu allir því játandi. 

Í þriðju spurningu var spurt hvort svarendur teldu grundvöll fyrir gönguferðum og 

fjölskylduvænni ferðaþjónustu í Reykjadal. Því svöruðu allir játandi einnig. 

Einróma niðurstöður allra sem svöruðu spurningum tvö og þrjú kom nokkuð á óvart. Það 

kann að vera að heimamenn séu langeygir eftir breytingum en til að ganga úr skugga um það 

þyrfti að ráðast í nánari rannsókn. 

Í fjórðu spurningu var spurt: Hversu mikilvæga telur þú ferðaþjónustu vera fyrir atvinnulíf í 

Reykjadal? Spurningin er opin og engir svarmöguleikar voru gefnir en þrettán svarendur af 

tuttugu telja ferðaþjónustuna mjög mikilvæga. Tveir segja hana frekar mikilvæga, fjórir segja 

hana nokkuð mikilvæga og einn segir að hana jákvæða og hún hafi mikið að segja fyrir 

atvinnulíf. Þá voru nokkrir sem bættu við að hún væri góður viðbótarkostur, hún var metin 

atvinnuskapandi, talin hafa áhrif á mannfjölgun, auka á fjölbreytileika í atvinnulífi og liður í 
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uppbyggingu. Enginn dregur í efa mikilvægi hennar og nokkurrar bjartsýni gætir sem fellur 

ágætlega að svörum í spurningum tvö og þrjú. 

Eins og sjá má á mynd tvö sem tilheyrir fimmtu spurningu, eru ekki gefnir sérstakir kostir en 

fólk svaraði nokkuð skýrt og því voru svörin flokkuð. Sex svarendur svöruðu afdráttarlaust að 

ferðaþjónustan ætti að vera heilsárs atvinnugrein en þrír sögðu afdráttarlaust að hún gæti 

verið það. Einungis einn svaraði að hún ætti að vera bundin við sumartíma en aðrir töldu 

vafalítið að hún ætti eftir að þróast og voru nokkuð bjartsýnir á að með tímanum þróist 

ferðaþjónustan á þessu svæði í heilsárs atvinnugrein og möguleikarnir séu nægir fyrir hendi, 

ekki síst ef fjármagn kæmi til og menn sýndu hugmyndaauðgi. 

 

Mynd 2: Mat Reykdælinga á því hvort ferðaþjónusta eigi að vera heilsárs atvinnugrein eða 
bundin sumartíma. 

Spurning sex hljóðaði svo: Á hvern hátt telur þú að heimamenn geti hagnast hafi ferðamenn 

lengri viðdvöl á svæðinu? Svörin voru af ýmsum toga en báru með sér sameiginlegan keim; 

aukinn hagnaður, aukin þjónusta, meiri umsvif, möguleikar á ýmiss konar sölu, hliðaráhrif í 

verslun og þjónustu, fleiri hagnast, meira fjármagn hlýtur að koma inn í sveitarfélagið, meiri 

uppbygging, meira líf, meiri þjónusta, meiri atvinna, auknar tekjur, meiri gleði og meira og 

fjölbreyttara mannlíf, aukin tækifæri svo sem hestaleiga og fleiri möguleikar. „Með því að 

taka vel á móti ferðamönnum leggjum við gott orð inn og þá koma þeir kannski aftur og þá 

fara hjólin að snúast, menn segja frá staðnum.“ Einn viðmælandi taldi að það ætti að virka 

hvetjandi fyrir bændur að framleiða eitthvað til að selja ferðmönnum þar sem víða eru vannýtt 

tækifæri í venjulegum búskap í sveit. Að lokum sagði einn svarenda: „Í fyrsta lagi 
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fjárhagslega, styrkir sveitarsjóð, menningarlega og félagslega með nýjum straumum og 

viðhorfum og hvetur til að fólk læri tungumál.“ 

Sjöunda spurning er svohljóðandi (sjá mynd þrjú): Hvernig metur þú aðstöðu fyrir ferðamenn 

í Reykjadal, á skalanum 1-5 þar sem 5 er best en 1 er lakast? Athyglisvert er að 

einkunnagjöfin er ekki mjög dreifð, tveir gáfu þó einkunnina 2-3 og aðrir tveir gáfu 

einkunnina 3-4 en það var námundað til næstu tölu fyrir ofan. Flestir nefndu að það sem þó 

væri fyrir hendi væri mjög gott en ýmislegt vantaði, svo sem úrvals tjaldsvæði með útbúnaði 

sem fólk kýs að búa við í dag. Talað var um aðgang að rafmagni, þvottavélum, þurrkaðstöðu 

og ekki síst aðstöðu fyrir börn og barnafjölskyldur. 

 

Mynd 3: Mat Reykdælinga á aðstöðu fyrir ferðamenn í dalnum. 

Áttunda spurning var svohljóðandi: Ef þú ættir að nefna eitt atriði, hvað telur þú vera helsta 

aðdráttarafl staðarins? Eftirfarandi punktar eru svör við spurningunni: 

 Fjórir sögðu staðsetningin 

 Þrír nefndu sundlaugina 

 Tveir nefndu menntasetrið á Laugum 

 Veðursæld 

 Vestmannsvatn 

 Fallegt umhverfi 

 Úrval gististaða 
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 Sagan 

 Náttúran 

 Óspillt náttúra 

 Sveitabýlin 

 Náttúrufegurð 

 Þjónustan 

 Sjálfsagt að koma og kíkja á ruslið hjá Norðurpól (trésmíðaverkstæði, innskot höf.) 

Nokkrir nefndu fleiri en eitt atriði og þau eru eftirfarandi: 

 Góð sundlaug 

 Sundlaugin, landsfegurð, kvöldsólin 

 Tveir nefndu veðursæld 

 Tveir nefndu umhverfið  

 Veðursæld, veiði í vötnum 

 Framhaldsskólinn, sumarhótelið 

 Laugasvæðið, hægt að gera margt spennandi 

 Saga, aðstaða, nágrenni við ýmsar náttúruperlur, veðursæld 

 

Í níundu spurningu var spurt: Hvaða aðilar ættu að koma að uppbyggingu ferðaþjónustu í 

Reykjadal? Þegar svörin eru skoðuð kom í ljós að tveir svarendur höfðu ekki skoðun á því en 

einungis tveir svara að einstaklingar einir eigi að koma þar að, einn svarar einstaklingar og 

kannski félög. Einn aðili telur að utanaðkomandi aðilar sem tengdir eru inn í atvinnugreinina 

væru æskilegir ef þeir kæmu að með fjármagn. Þrír svarendur telja að þeir sem fyrir eru í 

greininni ættu að sinna uppbyggingunni. Tíu aðilar eru hlynntir samvinnu af einhverju tagi 

milli þeirra sem eru fyrir í greininni, nýrra aðila, íbúanna sjálfra og sveitarfélagsins. Þá svarar 

einn: „Frumkvæðið verður að koma frá heimamönnum því þeir gera staðnum meira gagn en 

þeir sem ekki hafa taugar til staðarins. Annars er þetta eins og barátta við Golíat.“ 

Tíunda spurning var um hver væri stefnumörkun sveitarfélagsins í ferðamálum? Tólf svöruðu 

því til að þeir hafi ekki hugmynd um hana og þekki hana ekki. Fjórir svara að þeir þekki hana 

ekki nógu vel, hún sé yfirborðskennd, hún sé ekki sýnileg, þeir hafi hana ekki á hreinu. Fjögur 

svör til viðbótar voru á þessa leið: 
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 Þekki það ekki, nánast engin og ekki sjáanleg 

 Veit það ekki, held hún hljóti að vera í átt til eitthvað vaxandi 

 Að vera ekki í samkeppni við einstaklinga 

 Held það sé jákvætt gagnvart atvinnugreininni, það hefur aldrei staðið á móti þegar 

einkaaðilar sækja um leyfi til uppbyggingar 

Ellefta spurning er svohljóðandi: Hvaða áhrif telur þú ferðaþjónustu hafa á náttúru og 

umhverfi? Athyglisvert er að sjö af svarendunum telja að ferðaþjónustan hafi jákvæð áhrif 

vegna þess að þá veki hún fólk til umhugsunar um umhverfið. Sex svarendur hafa ekki ýkja 

miklar áhyggjur af afleiðingunum í dalnum af því að ágangur ferðamanna þar sé óverulegur 

og þrír svara því til að hún geti haft neikvæð áhrif og einhver stýring sé nauðsynleg. Þá tala 

tveir svarenda um að ef við viljum fá einhverja umferð af ferðamönnum þá kosti það fórnir og 

tveir tala um að jafnvægi þurfi í öllu og að nauðsyn sé að vanda til verka. Verulegar áhyggjur 

af neikvæðum áhrifum er hvergi að merkja í svörum. 

Mjög athyglisvert er að enginn svarar tólftu spurningunni, þ.e. hvort nægilega sé komið til 

móts við börn í ferðaþjónustu í Reykjadal, játandi (sjá mynd fjögur). Ellefu svöruðu ákveðið 

neitandi að ekki væri nægilega mikið gert en tveir töldu það vera í meðallagi, einn taldi vera 

viðleitni í áttina 

 

Mynd 4: Mat Reykdælinga á því hvort nægilega mikið sé gert fyrir börn innan ferðaþjónustunnar. 
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og fimm sögðust ekki þekkja það eða vita. Samt sem áður nefndu átta sundlaugina og 

íþróttamannvirkin sem það aðdráttarafl sem helst laðar börn og barnafjölskyldur að og einn 

varpaði fram þeirri spurningu hvernig ferðaþjónustan gæti nýtt sér sundlaugina. 

Síðasta spurningin var um þetta sama atriði en með landið í heild í huga: En ef litið er á landið 

í heild, þykir þér sem innan ferðaþjónustunnar sé nægilega mikið gert fyrir börn? Fjórir 

sögðust ekki þekkja það og aðrir fjórir töldu að kannski væri það ekki mikið en þó eitthvað. 

Tveir töldu hugsað nægilega fyrir þörfum barna. Þá komu tvö ákveðin „nei“ svo og fjögur 

mismunandi svör en öll neikvæð. Svör þátttakenda eru eftirfarandi: 

 Nei og það er ósköp eðlilegt af því að barnafjölskyldur eru ekki með mestu peningana. 

Það þarf að hafa dálítið fyrir þeim og þau eru ekki spennandi markhópur. 

 Nei, það er mjög mikill galli og sem dæmi má nefna að til eru golfvellir víða um land 

þar sem allt er vel út búið en ekkert þar til að hafa ofan af fyrir börnum. 

 Nei, ég held þau gleymist æði oft. 

 Nei, það er helst í Reykjavík, það er mjög lítið hugsað um þeirra þarfir. 

 Nei, ekki hægt að segja að sé áhersla á börn, almennt séð er ekki verið að horfa mikið 

til barna. Hins vegar þá hafa sundlaugar mikið aðdráttarafl svo og önnur afþreying, 

leikvellir, ísbúð, góð aðstaða á tjaldsvæði eins og þvottavélaaðgangur skiptir máli; að 

hægt sé að þvo af börnum og góð snyrtiaðstaða og að það séu afmörkuð tjaldsvæði 

fyrir fjölskyldur með börn. 

 

Í lokin eru svör nokkurra þátttakenda sem lýsa því að eitthvað er gert þótt það mætti vera 

meira: 

 Það er hugsað um að börn geti leikið sér, þau komist til dæmis í mini-golf og 

fjölskyldan getur gert eitthvað saman. 

 Misjafnlega mikið en líklega mest áhersla á miðaldra erlenda ferðamenn. 

 Ég held ekki mikið, oft ein róla úti í garði. 

 Á einstaka stað held ég að það sé að aukast og maður getur fundið margt jákvætt og 

skemmtilegt en á of fáum stöðum. Það sem kemur helst upp í hugann eru söfn eins og 

Gljúfrastofa og slíkir staðir sem bjóða upp á barnastundir og náttúruskoðun og slíkt. 

Leiktæki og aðstaða á tjaldstæðum en það má vera miklu meira. 
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4.6 Niðurstöður símakönnunar 

Athyglisvert er hve mikillar bjartsýni gætir meðal almennra íbúa í Reykjadal gagnvart 

ferðaþjónustu og eru þeir jákvæðir í garð ferðafólks. Enginn dregur úr mikilvægi 

ferðaþjónustunnar fyrir atvinnulífið í dalnum, en meirihluti svarenda telur ferðaþjónustuna 

vera mjög mikilvæga auk þess að geta haft áhrif á mannfjölgun, fjölbreytilegra atvinnulíf og 

uppbyggingu. Svarendur eru nokkuð sammála um jákvæð hliðaráhrif af aukinni uppbyggingu 

í ferðaþjónustunni og horfa fram á aukna atvinnumöguleika ásamt meiri tekjum fyrir 

einstaklinga og samfélagið. Um helmingur metur það svo að þeir sem fyrir eru starfandi í 

greininni eigi að standa að frekari uppbyggingu, með heimamönnum og einstaklingum í 

samvinnu við sveitarfélagið. Þá er umhugsunarvert hve margir eru bjartsýnir á að 

ferðaþjónustan geti þróast með tímanum í heilsárs atvinnugrein ef tekið er tillit til þess að hún 

er enn sem komið er ekki verulega stór þáttur í atvinnulífi sveitarinnar, sé til dæmis borið 

saman við Mývatnssveit sem er næsta nágrannabyggðarlag. Sú aðstaða sem fyrir hendi er fær 

nokkuð góða einkunn en flestir eru sammála um að betur megi gera hvað varðar tjaldsvæðin í 

sveitinni. Íþróttamannvirkin á Laugum eru mönnum greinilega ofarlega í huga og öll sú 

aðstaða sem þar er og möguleikar á að kynna staðinn þar sem á sína sögu. Þar er að margra 

mati fólginn styrkur staðarins en fleira var nefnt svo sem staðsetningin, veðursæld, náttúran 

og fleira. Greinilegt er þó að þegar spurt er um aðstöðu sem miðar að þörfum barna og 

fjölskyldufólks þá þykir flestum sem mikið megi bæta úr, en það sé samt vel mögulegt. Þykir 

mönnum einnig sem á landsvísu sé lítið hugað að þörfum þessa hóps og ýmislegt nefnt sem til 

bóta geti talist; gott tjaldsvæði með leiktækjum og aðstöðu fyrir börn, aðstaða til þvotta og 

þurrkunar. Mönnum er almennt ekki kunnugt um stefnu sveitarfélagsins í ferðamálum, þekkja 

hana ekki eða hafa ekki heyrt á hana minnst. 

Fulltrúar almennings í símakönnuninni eru jákvæðir í garð ferðaþjónustu en telja að lítið sé 

gert fyrir fjölskyldur og barnafólk. Ljóst er að sveitarfélagið þarf að kynna stefnu sína í 

ferðamálum ef hún er einhver. Sé hún ekki fyrir hendi þarf að marka hana. Kallað er eftir 

uppbyggingu tjaldsvæðis á Laugum, með góðri aðstöðu fyrir alla, einkum barna- og 

fjölskyldufólk. Liður í því að byggja upp góða ferðaþjónustuvöru er að huga að öllum þáttum 

og fá þá til að falla saman í eina heild (Sharpley & Sharpley, 1997, bls. 67). Að öðru leyti eru 

jákvæð viðhorf ríkjandi í garð ferðaþjónustunnar og menn líta til hennar sem 

uppbyggingarafls sem geti aukið fjölbreytni í atvinnulífi, leitt til mannfjölgunar á staðnum 

með ýmsum jákvæðum hliðarverkunum. 
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5 Umræður 

Í upphafi er ástæða til að nefna að verulega skortir á rannsóknir í ferðamálum hér á landi og 

heldur er rýr afrakstur heimildaleitar á innlendum vettvangi. Hvetja þarf yfirvöld til að auka fé 

til rannsókna á sviði ferðamála. 

Gönguferðir, útivist, hreyfing og fjölskylduvæn ferðaþjónusta er litin jákvæðum augum og 

staðurinn metinn hafa upp á margt að bjóða sem falli vel til að byggja upp nýja 

ferðaþjónustuvöru. Gildi afþreyingar og útivistar fyrir börn og fjölskyldur er undirstrikað í 

fjölmörgum rannóknum, þau fræðast jafnvel meira af snertingu við náttúru og umhverfi 

heldur en í fræðslu í skóla og þá ætti ekki að vanmeta gildi skemmtunar og ánægju af 

útiverunni (Carr, 2011, bls. 81). Áhuga barna fyrir útivist og hreyfingu með foreldrum má 

vekja og viðhalda með því að miða verkefni handa þeim við aldur og getu. Fjölskyldur njóta 

útiverunnar vegna góðra áhrifa hennar á heilsu og líkamshreysti og fjölskylduböndin styrkjast 

(Reis o.fl., 2010, bls. 42-44). 

Á heildina litið er nokkuð samhljóma niðurstaða allra þátttakenda í þá veru að grundvöllur sé 

fyrir uppbyggingu í ferðaþjónustu í Reykjadal, þótt kunni að vera deildar meiningar um 

nákvæmlega hvers eðlis uppbyggingin ætti að vera. Athyglisvert er að enginn er á móti henni. 

Allar gagnaöflunaraðferðirnar sýndu að áhugi er fyrir afþreyingu sem byggist á útivist, 

gönguferðum og sem hentar allri fjölskyldunni. Það gefur tilefni til að álykta að skynsamlegt 

sé að nýta þann jarðveg sem virðist vera í umhverfinu nú og virkja hina jákvæðu krafta sem 

komu í ljós við rannsóknina. Sé það dregið kann áhuginn að dvína og þá verður erfiðara um 

vik að hvetja fólk til dáða og framkvæma. Það er ekki óþekkt staða að fáir draga vagninn á 

litlum stöðum víða í dreifbýlinu eins og kom fram í viðtali við Guðrúnu Tryggvadóttur. Því er 

brýnt að nýta andrúmsloftið sem er ríkjandi til að hvetja fleiri til framkvæmda. 

Sérstaða sveitarinnar er tvímælalaust góð staðsetning og þjóðvegur landsins liggur um hana. 

Samgöngur eru all greiðar árið um kring milli Austurlands og Norðurlands, svo og milli 

Húsavíkur og Akureyrar. Þá ríkir veðursæld í Reykjadal, sem nokkrir aðilar nefna og sem 

getur án vafa verið aðdráttarafl á sumartímanum. Landslag umhverfisins einkennist af ávölum 

grónum heiðum og um þær liggja gamlar reiðgötur og gamlar þjóðleiðir sem nýta má líkt og 

kort í viðaukum gefa vísbendingu um. Göngustígagerð er tímafrek og þarfnast undirbúnings- 

og skipulagsvinnu áður en farið er í sjálfa framkvæmdina. Nýta má sjálfboðaliðasamtök til 

stígagerðar að minnsta kosti að einhverju marki. 
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Nokkurrar bjartsýni gætti hvað varðar ferðaþjónustu sem heilsárs atvinnugrein. Því er ekki úr 

vegi að nefna að vegalengdir frá þessu svæði eru tiltölulega stuttar inn á snjóasvæði yfir 

vetrartímann og það gefur tilefni til að kanna möguleika á vélsleða- og jeppaferðamennsku að 

vetrinum. 

Einungis einum aðila var kunnugt um stefnu sveitarfélagsins í ferðamálum, sem hugsanlega er 

þó einn hluti af atvinnustefnu sveitarfélagsins því höfundur gat ekki fundið stefnuna á vef 

Þingeyjarsveitar. Það gefur tilefni til að álykta að sveitarstjórn þurfi að kynna stefnuna, ef hún 

er fyrir hendi. Sé hún engin, er nauðsynlegt að marka hana nú þegar. 

Sveitarfélagið ætti, að mati margra þátttakenda í könnuninni, að koma að uppbyggingu með 

einhverjum hætti. Samt sem áður telja fleiri en færri að frumkvæðið eigi að vera í höndum 

einstaklinga og heimamanna. Höfundur telur skynsamlegt að markaðssetning sé að einhverju 

leyti greidd af sveitarfélaginu þar sem hún er mjög fjárfrek og lítil ferðaþjónustufyrirtæki hafa 

ekki yfir nægu fjármagni að ráða til markaðssetningar. Það ætti að skila sveitarfélaginu 

tekjum í aukinni umferð og meiri umsvifum þeirra sem eru í rekstri af einhverju tagi, því 

afleidd störf geta verið mýmörg og þegar meira er umleikis hafa allir nokkurn hag af. Þá gæti 

sveitarfélagið einnig komið að skipulagsþættinum varðandi göngustígagerð. 

Nokkuð áberandi er að fólk hefur ekki áhyggjur af áhrifum ferðaþjónustu á umhverfið í 

Reykjadal. Að hluta til kann ástæðan að vera sú að átroðningur ferðamanna er ekki ýkja 

mikill. Hins vegar er nefnt að taka þurfi til á svæðinu við Norðurpól. Það er trésmíðaverkstæði 

með aðsetur í miðri sveit, gegnt Dalakofanum, einu versluninni á staðnum og þeir sem hafa 

viðkomu þar hljóta að verða varir við þá umgengni sem þarna tíðkast. Sannarlega væri sómi 

að því fyrir eigendur Norðurpóls, sveitarfélagið og samfélagið ef tekið yrði til á þessu svæði 

og vissulega heyrir þetta undir umhverfismál. Þá er gámasvæði sveitarinnar á plani norðan 

Norðurpóls, sem kann að þykja óheppileg staðsetning. Að öðru leyti töldu margir þátttakenda 

að aukin umferð ferðamanna vekti fólk til umhugsunar um umhverfi sitt og það hefði metnað 

til að sýna snyrtimennsku svo ferðaþjónustan væri í raun hvetjandi afl og hefði síður en svo 

slæm áhrif á umhverfið. 

Nauðsynlegt er að sinna þáttum eins og að koma fyrir sorpílátum, hugsanlega útiklósetti á 

Laugasvæðinu þar sem ferðamenn stoppa helst, þá má ekki gleyma að nefna áningabekki og 

setbekki með borðum sem höfundi þykir sjálfsagt að komið sé fyrir þannig að göngufólk og 

aðrir ferðamenn geti áð úti undir beru lofti og jafnvel snætt nesti sitt. En hvergi er slíka bekki 

að finna í sveitinni. Upplýsingar og merkingar eru einnig nauðsynlegar þar sem finna má allt 
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það helsta sem ferðamenn leita eftir, þó ekki væri nema kort af svæðinu en ekkert slíkt er að 

finna innan sveitarinnar. Upplýsingaskilti líkt og víða er að finna þegar komið er inn í 

sveitarfélög eru engin í Reykjadal. Höfundur hvetur til að greinargóðum upplýsingaskiltum 

verði komið upp, t.d. á há Fljótsheiðinni þaðan sem fjallasýn er góð til þriggja átta og á þeim 

stað mætti einnig koma upp áningarbekkjum svo fólk gæti aflað sér upplýsinga en um leið 

hvílst á ferð sinni. 

Aðstaðan fyrir ferðafólk í sveitinni er að ýmsu leyti góð og má þar nefna gististaðina. Til að 

mynda er unnið að því hjá rekstraraðilum á Stórulaugum að lengja háönn í báða enda til að 

nýta þá fjárfestingu sem er fyrir hendi. Þá eru hugmyndir þar um að nýta heita vatnið enn 

frekar en gert er, byggja heitar laugar og jafnvel að koma upp gufubaði. 

Fram kom í mörgum svörum að íþróttamannvirkin á Laugum voru mönnum hugleikin og 

greinilegur áhugi er á að nýta þá fjárfestingu til hagsbóta fyrir ferðaþjónustuna. Sveitarfélagið 

á sundlaugina og íþróttavöllinn og skynsamlegt væri að nýta það hvort tveggja enn frekar. Í 

viðtali við Guðrúnu Tryggvadóttur kom fram að við sundlaugina vantaði rennibraut og því er 

ekki úr vegi að hvetja til að mörkuð verði áætlun um nýtingu sundlaugarinnar í þágu framfara 

og ferðaþjónustu, um leið og fjármögnun á rennibraut verði sett á áætlun. Síðan ætti að nota 

þessa aðstöðu í sameiginlegu kynningarefni og markaðssetningu. En aðkoma sveitarfélagsins 

gæti einmitt verið í formi aðstoðar við markaðssetningu. 

Hvað varðar tjaldsvæði þá er hæpið að sveitarfélagið fari af stað í rekstur á því, einkum ef 

tekið er tillit til þess að einkaaðilar reka tjaldsvæði í nágrenninu. Þannig mundi skapast 

hagsmunaárekstur svo nauðsynlegt er að leysa úr því svo viðunandi sé fyrir alla aðila. Hins 

vegar virðist vera nokkuð brýnt að koma þessum málum í góðan farveg þannig að rísi 

úrvalsaðstaða sem hægt er að markaðssetja og laða fólk að. Frá því var greint fyrr í verkefninu 

að fáir kostir eru í boði norðanlands fyrir fjölskyldufólk og nánast engir í Þingeyjarsýslum. Nú 

er lag að koma inn á markaðinn með nýja vöru, bjóða úrvalsaðstöðu fyrir fjölskyldufólk þar 

sem aðbúnaður yrði með því besta sem gerist. 

Rannsóknin sýndi að ýmsar hugmyndir eru uppi um samstarf og margir nefndu að samvinna 

væri ákjósanleg í uppbyggingu og því er við hæfi að hvetja aðila til að sameina krafta sína og 

vinna að framfaramálum sveitinni til hagsbóta. Samstarf getur verið í ýmsu formi og nú er 

Hið þingeyska fornleifafélag þegar í samstarfi við Litlulaugaskóla. Þá er ekki úr vegi að 

hvetja til þess að skólinn, Ungmennafélagið Efling og hugsanlega AfþReying líti í kringum 

sig með samstarfsverkefni. Höfundur telur að áhugavert gæti reynst að efna til samstarfs við 
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Ferðafélag Íslands og einnig við félagið sem stofnað var innan vébanda FÍ, Ferðafélag 

barnanna. Þar gæti Ungmennafélagið verið samstarfsaðili að nokkurskonar tilraunaverkefni í 

þá veru að í Reykjadal yrði stofnað til fyrsta slíka félagsskaparins úti á landsbyggðinni. Þetta 

gæti orðið tækifæri til að kynna sveitina á enn fjölskylduvænni hátt. Þá kemur Skátastarf 

einnig til greina í þessu sambandi en þetta þyrfti að kanna til hlítar svo hægt væri að vinna 

málum framgang ef skynsamlegt þykir. 

Þátttakendur voru nokkuð sammála um að mun meira þyrfti að gera fyrir börn innan 

ferðaþjónustunnar í sveitinni en almennt yfir landið, þá væri þjónustan við börn lítið skárri. Þó 

er bent á það í verkefninu að það er nokkuð mismunandi eftir landshlutum. Það ætti hins 

vegar að vera hvatning til Reykdælinga að nýta þessa stöðu, byggja upp myndarlega þjónustu 

við börn og fjölskyldur og laða þannig að sveitinni og svæðinu í heild nýjan hóp ferðamanna 

og sýna þannig öðrum gott fordæmi. Á það hefur verið bent með nokkrum rökstuðningi fyrr í 

þessu verkefni hvert gildi samverunnar er fyrir börn og fjölskyldur og það ætti að vera 

hvatning fyrir ferðaþjónustuaðila að ná til þessa hóps. 

Sem dæmi um gönguleiðir sem merkja má um sveitina: 

 Með Vatnshlíð, austanvert við Vestmannsvatn og út að Sumarbúðunum við 

Vestmannsvatn 

 Frá Litlulaugaskóla yfir Hvítafellið og austur í Laxárdal 

 Frá Einarsstöðum yfir Fljótsheiði og í Glaumbæjarsel 

 Fram í Skógarsel á Seljadal 

 Eyðibýlaganga á Fljótsheiði 

Af ýmsu er að taka og hugmyndir mýmargar. Gönguferðir mætti einnig tengja við önnur 

byggðarlög og í því sambandi er vert að nefna fuglaskoðun og fuglaskoðunarverkefni sem 

unnið er að á Húsavík. Þar kemur enn að samstarfi út á við. Að lokum má nefna alla þá 

heimavinnslu sem er víða í sveitarfélaginu og minnst var á fyrr í verkefninu. Áhugi er meðal 

margra að selja afurðir sem eru unnar á heimilum í sveitinni og þá þarf að vera vettvangur 

fyrir þá framleiðslu. Markaðsdagar við Dalakofann gætu verið tveir til þrír á ári og 

skipuleggja má dagskrá í tengslum við þá daga. 

Þá er ástæða til að hvetja til samstarfs á sem flestum sviðum því líklegt er að þannig megi 

nýta betur alla þá krafta sem hægt er að virkja og með aukinni samvinnu og samheldni þegar 

stefnt er að sama marki, er auðveldara að virkja vinnugleði og breiða út betra orðspor. 
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6 Lokaorð 

Hér hefur verið reifuð hugmynd að vöruþróun í ferðaþjónustu sem ætlað er að vera það 

aðdráttarafl sem laðað gæti ferðamenn að Reykjadal í Suður Þingeyjarsýslu. Hún er 

fjölskylduvæn, byggir á útivist, hreyfingu og afþreyingu fyrir alla fjölskylduna. 

Rökstuðningur fyrir henni hefur verið lagður fram í verkefninu og vísað er í ýmsar rannsóknir, 

að megninu til erlendar. Rannsóknarspurning var sett fram um hvort hugsanlegur áhugi væri 

fyrir hendi og könnun gerð meðal hagsmunaaðila og almennra íbúa í Reykjadal til 

hugmyndarinnar. Niðurstöður benda til að viðhorf þeirra sé mjög jákvætt gagnvart 

hugmyndinni og því leggur höfundur til að unnið verði að því í fullri alvöru að koma á 

laggirnar úrvalsaðstöðu, afþreyingu og þjónustu fyrir fjölskyldufólk og vinna hugmyndinni 

framgang og þar með um leið vinna samfélaginu og sveitarfélaginu gagn í uppbyggingu, 

ferðamálum og auknum atvinnumöguleikum.  
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9 Viðaukar  

9.1 Viðauki 1 - Stofnskjal Félagsins AfþReyIng 

 

Stofnskjal Félagsins AfþReyIng 

1.gr. 

Félagið heitir, AfþReyIng í Reykjadal. 

2. gr. 

Heimili félagsins er að Lautavegi 8. 650 Laugum. 

3. gr 

Tilgangur félagsins er að stuðla að bættum afþreyingarmöguleikum í Reykjadal,  virkja íbúa 

dalsins til til góðra verka sem og aðstoða einstaklinga og fyrirtæki í Reykjadal við 

skipulagningu nýrra mannbætandi verkefna. 

4. gr. 

Tilgangi sínum hyggst félagið ná með að virkja og aðstoða íbúa Reykjadals í verkefnum sem 

félagið, einstaklingar eða fyrirtæki standa fyrir, bæði eitt og sér og í samstarfi við önnur 

félagasamtök.  

5. gr. 

Stofnfélagar eru:  

Bryndís Pétursdóttir, Lautavegur 8, 220670-4069 

Jón Friðrik Benónýsson, Lautavegi 8, 270749-7719 

Guðný Þorbergsdóttir, Hólum, 150355-3899 

Hjördís Sverrisdóttir, Einarsstöðum, 060661-3329  

Örn Byström Jóhannesson, Einarsstöðum, 160343-7299 

Elín Björk  Einarsdóttir, 270357-7849 

Baldur Daníelsson, Gerði, 250659-5509 
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Ragnheiður Árnadóttir, Gerði, 260661-4699 

Þórir Aðalsteinsson, Hólavegi 10, 050864-2359 

Guðlaug Þorsteinsdóttir, Fellshlið 2, 020859-4669 

6.gr. 

Félagsaðild :Félagið er öllum opið, sem vilja styrkja og vinna að afþreyingu í Reykjadal. 

7. gr. 

Stjórn félagsins skal skipuð 3 félagsmönnum þ.e. formanni og 2 meðstjórnendum. 

Stjórnarmenn skulu kosnir til 1 árs. Formaður boðar stjórnarmenn á stjórnarfundi þegar þurfa 

þykir. 

Daglega umsjón félagsins annast formaður félagsins. 

Firmaritun félagsins er í höndum stjórnarformanns. 

8. gr. 

Aðalfund skal halda í mars ár hvert  og skal formaður boða til hans með minnst viku fyrirvara. 

Starfstímabil félagsins er almanaksárið.  Á aðalfundi félagsins skal stjórn gera upp árangur og 

reikninga liðins árs. Aðeins félagsmenn mega vera þátttakendur í aðalfundi. 

9. gr. 

Árgjald félagsins er 1000 kr  

10. gr.  

Rekstrarafgangi/hagnaði af starfsemi félagsins skal varið í verkefni AfþReyIngar í Reykjadal.  

11. gr. 

Ákvörðun um slit félags verður tekin á aðalfundi af auknum  meirihluta 2/3 meirihlutinn, og 

renna eignir þess til Ungmennafélagsins Eflingar, framfaradeild.   

Lög þessi voru samþykkt á stofnfundi félagsins og öðlast gildi 2.apríl 2012 

Dagsetning og undirskriftir allra stjórnarmanna. 
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9.2 Viðauki 2 - Umsókn um styrk til félags- og 

menningarmálanefndar 

 

Hægt er að senda umsóknina á netfangið dagbjort@thingeyjarsveit.is  

Umsókn um styrk til félags- og menningarmálanefndar 

Heiti verkefnis: Göngu og minjaleið í 

Reykjadal._________________________________________________________________ 

Upplýsingar um forsvarsmann/tengilið verkefnis: 

Nafn: Kennitala: 

 

Bryndís Pétursdóttir 

 

2206704069 
Heimilisfang: Póstfang 

 

Lautavegur 8 

650 

 
Símanúmer/gsm. Netfang: 

 

4642240 eða 8602206 

 

bryndis@bryndis.is 
 

Upplýsingar um félagasamtök/stofnun/fyrirtæki: 

Nafn: Kennitala: 

AfþReyIng í Reykjadal 

 

 

 
Heimilisfang: Póstfang: 

 

Lautavegur 8 

 

650 
Símanúmer/gsm: Netfang: 

8602206 

 

 

bryndis@bryndis.is 
 

Styrkupphæð sem sótt er um: 

205.000 kr 

 
 

Bankaupplýsingar: 

Banki: Höfuðbók: Reiknisnúmer: 

 

 

 

 

 

 
 

Lýsing á verkefni sem sótt er um styrk til:  

 

mailto:dagbjort@thingeyjarsveit.is
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AfþReyIng í Reykjadal er félag sem stuðla að bættum afþreyingar og útivistar möguleikum i 

Reykjadal.  Vill virkja íbúa dalsins til góðra verka sem og aðstoða einstaklinga og fyrirtæki í 

Reykjadal við skipulagningu nýrra mannbætandi verkefna.  

Félagið langar að byrja á að merkja eina –þrjár göngu og útivistaleiðir, með stikum, 

upplýsingaspjöldum og heimsíðugerð. 

Gönguleiðin er á landsvæði Þingeyjarsveitar. 

Gönguleiðin sem um ræðir liggur til vesturs uppá Mýraröxl, þar sem langaflag byrjar, lagt er 

upp frá Dalakofanum.  Nokkrir vaskir velunnarar félagsins hafa gengið þessa leið á 

undanförnum árum og haf nú þegar skráð mjög gagnlegar upplýsingar um þessa leið, hjá 

þeim og einnig í örnefnaskrá Hóla og Lauta.   Farið hefur verið yfir tilsögn við merkingar á 

gönguleiðum frá ferðamálastofu Íslands, ferdamalastofa.is 

Merking útivistar og gönguleiðarinnar mun hvetja heimamenn, nemendur framhaldsskólans 

sem og ferðamenn til að ganga ákveðna leið og gefa þeim hugmyndir hvað sé að sjá á 

leiðinni, hvaða tíma það taki að ganga hana og hversu auðveld gangan er.  Merkingin mun 

einnig vermda umhverfið, stjórna umferðinni, merkingar hjálpa fólkinu og veita því ákveðið 

öryggi.  Góðar merkingar gefa fólkinu til kynna hvers konar útbúnaður og líkamsþjálfun 

þurfi til að ráða við gönguleiðina.  Gönguleiðin mun vera kynnt á heimasíðu Reykjadals, 

reykjadalur.is , og á helstu ferðamannastöðum í nágreninu.  Einnig munu vaskir velunnarar 

leiðarinnar, bjóða íbúum uppá eina gönguferð með leiðsögn við stikun leiðarinnar.   

Hægt er að merkja tvær til þrjár leiðir, annars vegar svokallaðan minjahring 2.4 km leið (sjá 

meðfylgjandi kort) og útsýnisleið 3.8 km leið (sjá meðfylgjandi kort) 

Leiðin er greind sem : Aðalleið, tengistígar.  Samkvæmt Ferðamálastofu Íslands.  Skulu 

stikurnar vera jarðlitaðar með rauðum topp. 

Áætlað er að búa til kort yfir gönguleiðirnar, upplýsingar um legu stígana, torfærur, hættur og 

vegalengd.  Mesta hækkun og mesta hæð yfir sjáfarmáli, girðingar og skurðir.  Gps punktar á 

garðhleðslum, kolagröfum,uppsprettum og vörðum, svo eitthvað sé nefnt.  Örnefni á 

gönguleiðum og nágreni, náttúrufarsleg sérkenni, gróður og fuglar, drykkjarhæf vatnsból ofl. 

Þessar upplýsingar verða einnig unnar inn á heimsíðunni reykjadalur.is 

Gönguleiðin er sem fyrr segir á landi Þingeyjarsveitar og en félagið og velunnarar óskar eftir 

því að sjá um framkvæmd, umsjón og eftirlit göngustígana í umboði sveitastjórnar, sem eftir 

sem áður  ber loka ábyrgð á verkefninu, þar sem yfirmaður verklegra framkvæmda þyrfti að 

taka gönguleiðina út  á meðan og eftir að hún hefur verið stikuð og merkt. 

 

AfþReyIng í Reykjadal hefur ekki sótt um styrk áður. 

 

Eigið framlag félagsmanna og velunnarar til verkefnisins er í formi,  undirbúnings, söfnun og 

skráningu  gagna, merkingu leiðar og viðhald vor- sumar-haust.  Gps merking 

gönguleiðanna, stikumerking leiðanna, leggja til þau verkfæri og vélarkost sem þarf til, sem 

og uppsetningu þjónustuskilta við upphaf leiðar og  við minjar sem á leiðinni eru.  

Eigið framlag  er reiknað sem, 320.000 kr    

 

Sótt er um styrk til kaupa á : stikum, staurum, málningu, pappír,ljósritun,prentun póstkorta, 

merkinga, plöstun og stigaefni í stiga sem þarf að byggja yfir girðingu á einum stað.  

Búið er að gera verðsamanburð á, stikum, staurum og  prentun póstkorta hjá helstu 

fyrirtækjum sem selja slíka þjónustu, og er fjárhæðin sem sótt er um sú lægsta sem kostur er 

á. 

Sótt er um 205.000 kr 
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Staður og dagsetning 

_____________________________________________________  

 

Undirskrift 
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9.3 Viðauki 3 - Viðtalsrammi fyrir viðtal við Guðrúnu 

Tryggvadóttur 

 

Viðtalsrammi fyrir viðtal við Guðrúnu Tryggvadóttur 

1. Hefur þú áhuga á að taka þátt í frekari uppbyggingu ferðaþjónustu í Reykjadal? 

2. Hversu mikilvæga telur þú ferðaþjónustu vera? 

3. Telur þú vera grundvöll fyrir gönguferðum og fjölskylduvænni ferðaþjónustu í 

Reykjadal? 

4. Hvernig sérð þú fyrir þér að hægt sé að útfæra gönguleiðir sem höfði til fjölskyldna? 

5. Hversu mikilvæga telur þú ferðaþjónustu vera fyrir atvinnulíf í Reykjadal? 

6. Telur þú að ferðaþjónusta í Reykjadal eigi að vera heils árs atvinnugrein eða bundin 

við sumartíma? 

7. Hvernig telur þú að aðstaða fyrir ferðamenn sé á staðnum í Reykjadal? 

8. Hvað þarf til að laða ferðamenn að þessu svæði umfram önnur? 

9. Hvaða aðilar eiga að koma að uppbyggingu ferðaþjónustu í Reykjadal? 

10. Finnst þér að ferðaþjónustuaðilar ættu að sameinast um markaðssetningu? 

11. Hver er stefnumörkun sveitarfélagsins í ferðaþjónustu? 

12. Hvaða áhrif telur þú að ferðaþjónusta hafi á náttúru og umhverfi? 

13. Ef eitthvað eitt mætti bæta í ferðaþjónustu í Þingeyjarsveit, hvað er það fyrsta sem 

kemur upp í hugann? 

14. Hver er tilurð Ferðamálasamtaka Þingeyinga? 

15. Hefur eitthvað sérstakt verið gert til að marka svæðinu sérstöðu eða að leita uppi og 

ýta undir einhverja styrkleika? 

16. Með hliðsjón af því að straumur ferðamanna liggur til dæmis til Húsavíkur og 

Mývatnssveitar án viðkomu í Þingeyjarsveit nema þá helst við Goðafoss, telur þú 

mögulegt að byggja upp ferðaþjónustuvöru til að laða ferðamenn að sveitinni og fá þá 

til að dvelja og kæmi til greina að þínu mati, að koma á laggirnar gönguferðum sem 

henta allri fjölskyldunni? 
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9.4 Viðauki 4 - Viðtalsrammi fyrir viðtal við Elínu Björk 

Einarsdóttur 

 

Viðtalsrammi fyrir viðtal við Elínu Björk Einarsdóttur 

1. Hefur þú áhuga á að taka þátt í frekari uppbyggingu ferðaþjónustu í Reykjadal? 

2. Hversu mikilvæga telur þú ferðaþjónustu vera? 

3. Telur þú vera grundvöll fyrir gönguferðum og fjölskylduvænni ferðaþjónustu í 

Reykjadal? 

4. Hvernig sérð þú fyrir þér að hægt sé að útfæra gönguleiðir sem höfði til fjölskyldna? 

5. Hversu mikilvæga telur þú ferðaþjónustu vera fyrir atvinnulíf í Reykjadal? 

6. Telur þú að ferðaþjónusta í Reykjadal eigi að vera heils árs atvinnugrein eða bundin 

við sumartíma? 

7. Hvernig telur þú að aðstaða fyrir ferðamenn sé á staðnum í Reykjadal? 

8. Hvað þarf til að laða ferðamenn að þessu svæði umfram önnur? 

9. Hvaða aðilar eiga að koma að uppbyggingu ferðaþjónustu í Reykjadal? 

10. Finnst þér að ferðaþjónustuaðilar ættu að sameinast um markaðssetningu? 

11. Hver er stefnumörkun sveitarfélagsins í ferðaþjónustu? 

12. Hvaða áhrif telur þú að ferðaþjónusta hafi á náttúru og umhverfi? 

13. Ef eitthvað eitt mætti bæta í ferðaþjónustu í Þingeyjarsveit, hvað er það fyrsta sem 

kemur upp í hugann? 

14. Hvernig hefur gengið að reka ferðaþjónustufyrirtæki í sveitinni? 

15. Er eitthvað sem þér þykir að megi bæta frá því sem nú er? 

16. Hver er framtíðarsýn gagnvart rekstrinum hér á Stórulaugum? 
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17. Hvernig sérð þú fyrir þér ferðaþjónustuna hér um slóðir, innan sveitar, þegar fram líða 

stundir? 
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9.5 Viðauki 5 - Spurningar - lagðar fyrir hagsmunaaðila 

 

Spurningar - lagðar fyrir hagsmunaaðila 

Vinsamlega svaraðu eftir bestu getu, en hnitmiðað. 

Ef þér þykir erfitt að koma orðum að því hversu mikið eitthvað  – þá máttu 

miða við einkunnaskala frá 1-5 og 5 er mikilvægastur – þýðingarmestur. 

 

1. Hvert er hlutverk þitt innan ferðaþjónustunnar? 

2. Hversu mikinn áhuga hefur þú á að taka þátt í frekari uppbyggingu ferðaþjónustu í 

Reykjadal/ Þingeyjarsveit? 

3. Hvert telur þú vera viðhorf íbúa í Reykjadal/ Þingeyjarsveit? til ferðafólks? 

4. Hversu mikilvæga telur þú ferðaþjónustu vera? 

5. Hefur þú áhuga á uppbyggingu í ferðaþjónustu? 

6. Telur þú vera grundvöll fyrir gönguferðum og fjölskylduvænni ferðaþjónustu í 

Reykjadal? 

7. Hversu mikilvæga telur þú ferðaþjónustu vera fyrir atvinnulíf í Reykjadal/ 

Þingeyjarsveit? 

8. Telur þú að ferðaþjónusta í Reykjadal/Þingeyjarsveit eigi að vera heils árs 

atvinnugrein eða bundin við sumartíma? 

9. Hvernig telur þú að aðstaða fyrir ferðamenn sé á staðnum í Reykjadal/ Þingeyjarsveit? 

10. Hvað þarf til að laða ferðamenn að þessu svæði umfram önnur? 

11. Á hvern hátt telur þú að heimamenn geti hagnast hafi ferðamenn lengri viðdvöl á 

svæðinu? 
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12. Hvernig metur þú aðstöðu fyrir ferðamenn í Reykjadal/ Þingeyjarsveit? 

13. Hvernig sérð þú fyrir þér þróun ferðaþjónustu á svæðinu? 

14. Hvað telur þú vera/geta orðið aðdráttarafl staðarins? 

15. Hvernig sérð þú fyrir þér að hægt sé að útfæra gönguleiðir sem höfði til fjölskyldna? 

16. Hvaða aðilar eiga að koma að uppbyggingu ferðaþjónustu í Reykjadal/ Þingeyjarsveit? 

17. Hverskonar ferðamenn er heppilegast að fá inn á svæðið 

18. Hver er stefnumörkun sveitarfélagsins í ferðaþjónustu? 

19. Hvaða áhrif telur þú að ferðaþjónusta hafi á náttúru og umhverfi? 

20. Finnst þér að markaðssetja ætti Þingeyjarsveit sem eina heild?  

21. Ef já  - Hver finnst þér að eigi að bera kostnað af slíku markaðsstarfi? 

22. Finnst þér að ferðaþjónustuaðilar ættu að sameinast um markaðssetningu? 

23. Hvernig markaðssetning hugnast þér best fyrir þessa tegund af ferðaþjónustu? 

24. Ef eitthvað eitt mætti bæta í ferðaþjónustu í Þingeyjarsveit, hvað er það fyrsta sem 

kemur upp í hugann? 
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9.6 Viðauki 6 - Símakönnun 

Símakönnun 

Ég heiti Hólmfríður Sólveig Haraldsdóttir og er að skrifa BA ritgerð sem fjallar um 

möguleika ferðaþjónustu í Reykjadal. Ég er að leita eftir svörum hjá almennum íbúum 

sveitarinnar við nokkrum spurningum. 

Viltu vera svo vinsamleg/ur að taka þátt og svara nokkrum spurningum? 

Niðurstöður verða ekki raktar til þeirra einstaklinga sem svara. 

 

1. Hvert telur þú vera viðhorf íbúa í Reykjadal, til ferðafólks? 

(ég dreg hring utan um það sem valið er) 

jákvætt   heldur jákvætt hlutlaust heldur neikvætt neikvætt 

2. Ertu hlynnt(ur) uppbyggingu í ferðaþjónustu? 

Já  hef ekki skoðun  nei 

3. Telur þú vera grundvöll fyrir gönguferðum og fjölskylduvænni ferðaþjónustu í 

Reykjadal? 

Já  hef ekki skoðun  nei 

4. Hversu mikilvæga telur þú ferðaþjónustu vera fyrir atvinnulíf í Reykjadal? 

5. Telur þú að ferðaþjónusta í Reykjadal eigi að vera heils árs atvinnugrein eða bundin 

við sumartíma? (ég strika undir það sem valið er). 

6. Á hvern hátt telur þú að heimamenn geti hagnast hafi ferðamenn lengri viðdvöl á 

svæðinu? 

7. Hvernig metur þú aðstöðu fyrir ferðamenn í Reykjadal, á skalanum 1-5 þar sem 5 er 

best en 1 er lakast? 

8. Ef þú ættir að nefna eitt atriði , hvað telur þú vera helsta aðdráttarafl staðarins? 

9. Hvaða aðilar eiga að koma að uppbyggingu ferðaþjónustu í Reykjadal? 

10. Hver er stefnumörkun sveitarfélagsins í ferðamálum? 

11. Hvaða áhrif telur þú ferðaþjónustu hafa á náttúru og umhverfi? 

12. Finnst þér að innan ferðaþjónustunnar sé nægilega mikið gert fyrir börn í Reykjadal? 

13. En ef litið er á landið í heild, þykir þér sem innan ferðaþjónustunnar sé nægilega mikið 

gert fyrir börn? 

  



HÓLASKÓLI – HÁSKÓLINN Á HÓLUM  BA LOKARITGERÐ 

HÓLMFRÍÐUR SÓLVEIG HARALDSDÓTTIR  70 
 

9.7 Viðauki 7 - Viðtal við Guðrúnu Tryggvadóttur formann 

Ferðamálasamtaka Þingeyjarsveitar 

Viðtal við Guðrúnu Tryggvadóttur formann Ferðamálasamtaka 

Þingeyjarsveitar 

Hver er tilurð Ferðamálasamtaka Þingeyinga? 

Ferðamálasamtökin voru stofnuð á vordögum 2011 og núna í mars síðast liðnum var haldinn 

aðalfundur. Guðrún segir fólk áhugasamt um framgang ferðaþjónustunnar og mjög 

hugmyndaríkt, ekkert skortir á hugmyndir að nýjungum. Hins vegar dregur fólk sig í hlé þegar 

kemur að spurningunni um hver vilji framkvæma hlutina. Þessi samtök eru ætluð sem 

sameiginlegur vettvangur þeirra sem starfa við ferðaþjónustu og þeirra sem hafa áhuga á 

ferðaþjónustu, þannig að hægt sé að hittast bera saman bækur og vinna að sameiginlegum 

hagsmunamálum. Það skortir á að fólkið sjálft sé tilbúið að vinna að þeim mörgu góðu 

hugmyndum sem koma fram. Verkefnin hlaðast gjarnan að þeim sem eru atkvæðamiklir og 

framkvæmdaglaðir. Hún telur næga krafta fyrir hendi en spurning um að sameinast um hluti 

og nýta kraftana rétt. 

Hefur eitthvað sérstakt verið gert til að marka svæðinu sérstöðu eða að leita uppi og ýta undir 

einhverja styrkleika? 

Hún ásamt fleirum hefur staðið að verkefni sem fengið hefur heitið „Þingeyskt og þjóðlegt“ 

sem hafði að markmiði að vinna að verkefnum sem væru í eðlinu þingeysk, svo sem handverk 

og matur. Ýmsar hugmyndir vöknuðu og meðal annars hefur verið hannað merki fyrir 

verkefnið sem átti að nýta sem einkennismerki þingeyskrar og þjóðlegrar framleiðslu. Ýmsar 

hugmyndir að verkefnum og nýjungum voru í farvatninu en menn eru ekki alveg tilbúnir að 

ganga alla leið svo þær verði að veruleika. 

Það sem er staðbundið „local“ er áhugavert og hún hefur brennandi áhuga fyrir því að kynna 

fyrir ferðamönnum handverk og heimavinnslu. Hún hefur reynt að fá fólk til að opna 

vinnustofur sínar fyrir ferðamenn, til dæmis einu sinni í viku þannig að á því sé regla. Það er 

áhugavert fyrir ferðamenn að fá að koma inn á vinnustofu og sjá hvernig unnið er að ýmsu 

handverki, hvers kyns sem það er, en fólk sem vinnur að handverki og er með heimavinnslu 

telur sig ekki geta tekið á móti erlendum ferðamönnum þegar það sjálft getur ekki talað erlend 
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tungumál. „Svo væri líka mjög gaman að sýna ferðamönnum inn í fjós svo þeir sjái hvernig 

mjaltir fara fram og jafnvel eitthvað fleira í þessum dúr. Þetta mætti skipuleggja þannig að 

einn ákveðinn dag í viku væri opið svona inn á ákveðnum stöðum.“ En hún nefnir einnig að 

skapa þurfi aðstöðu fyrir ferðamennina ef þetta á að verða að veruleika. 

Með hliðsjón af því að straumur ferðamanna liggur til dæmis til Húsavíkur og Mývatnssveitar 

og helsta aðdráttarafl Þingeyjarsveitar er við Goðafoss, telur þú mögulegt að byggja upp 

ferðaþjónustuvöru til að laða ferðamenn að öðrum svæðum innan þessa „ramma“ og fá þá til 

að dvelja og kæmi til greina að þínu mati, að koma á laggirnar gönguferðum sem henta allri 

fjölskyldunni? 

Hún telur alveg möguleika á að brydda upp á nýjungum, meðal annars gönguferðum. Hennar 

„uppáhaldsferðamaður“ er kominn yfir fertugt, hefur áhuga á því umhverfi sem hann er að 

heimsækja sækist eftir upplýsingum og það er gaman að leiðsegja honum og fræða hann um 

þau svæði sem ferðast er um. 

Varðandi gönguleiðir í Þingeyjarsveit þarf að vera skýrt hvað varan ætti að innihalda. Er þetta 

gönguleið sem er merkt á korti og ekkert annað, eða fylgir því eitthvað fleira? Eins og 

 Leiðsögn 

 Upplifun eða óvænt uppákoma 

 Nestispakki sem inniheldur „local“ mat, samsettur af mat úr héraði 

Hún vill gjarnan sameina í einn pakka það sem hægt væri að gera og útfæra það nánar. 

Guðrún telur að grundvöllur sé fyrir vörunni, en athuga þarf líka fleiri atriði, það þarf 

hestaferðir og eitthvað fleira, það vantar breidd í afþreyingarflóruna. Hún nefndi atriði sem 

þyrfti að taka til athugunar ef á að gera alvöru úr því að laða fólk að og bjóða upp á eitthvað, 

svo sem að fólk geti komið og skroppið á hestbak, þá vantar mjög svo að fá rennibraut við 

sundlaugina á Laugum en hún er ótvírætt agn og hana á hiklaust að nota sem aðdráttarafl. Svo 

þarf að virkja samstarf milli byggðarlaganna sem tilheyra Þingeyjarsveit. 

Hún sagði mikilvægt að fá fólk til starfa og á einhvern hátt yrði að hvetja til þess. Stutt og 

laggott í góðlátlegu gríni en þó með undirtóni alvöru sagði hún; það sem segja þarf við þá sem 

eru öflugir, svo kraftar þeirra nýtist: „Hættu að hugsa sjálfstætt og gerðu eins og ég segi þér!“ 
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9.8 Viðauki 8 - Viðtal við Elínu Björk Einarsdóttur 

Ferðaþjónustunni á Stórulaugum 

Viðtal við Elínu Björk Einarsdóttur Ferðaþjónustunni á Stórulaugum 

Aðspurð hvernig hafi gengið að reka ferðaþjónustufyrirtæki í sveitinni þá kom það henni 

nokkuð á óvart að ekki allir í sveitinni vilji ferðamenn, sumum finnst þetta óþarfi og það hefur 

hún skynjað. 

Verðið þið vör við mótlæti? 

Nei alls ekki og almennt er fólk mjög jákvætt gagnvart okkur. En fólk hefur kannski ekki 

skilning á því að afþreying sé nauðsynleg á þessu svæði. Fyrst og fremst erum við með 

gistingu hér. 

Er eitthvað sem þér þykir að megi bæta frá því sem nú er? 

Afþreying og þjónusta utan háannatíma og jafnvel á háannatíma vegna þess að það hefur ekki 

alltaf verið opið fram á kvöld, ferðamenn hafa ekki getað keypt sér mat neins staðar utan 

gistiþjónustunnar sem er í sveitinni. Stundum langar okkar gesti að fara eitthvað annað en 

borða bara hér, t.d. ef þeir eru hér í nokkra daga samfleytt. 

Það gæti verið áhugavert að ganga ákveðna leið, en þá þarf að vita um tímalengd, 

kílómetralengd, erfiðleikastuðul og hafa kannski möguleika á heitu baði í náttúrulaug á eftir, 

jafnvel í fótabaði. Það þyrfti líka að vera hægt að selja handverk hér á einhverjum stað. 

Hún hefur mikinn áhuga á ferðaþjónustunni og vill geta rekið staðinn lengur en í tvo og hálfan 

mánuð á ári en þann tíma má segja að sé mjög góð nýting. Aukastarfsfólk er á launum í þrjá 

mánuði á ári annars vinnum við þetta mest sjálf en samt á þessum þrem mánuðum erum við í 

vandræðum með að hafa verkefni fyrir starfsfólkið í hálfan mánuð í lokin, því það dregur svo 

snögglega úr umferðinni. 

Hún hefur verulegan áhuga á markaðssetningu utan háannar og vill vinna að því að ferðamenn 

stoppi í tvo til þrjá daga. Til að það geti orðið vantar afþreyingu, t.d. merktar leiðir, 

gönguleiðir. „Augu mín hafa verið opnuð fyrir því hér af mínum gestum að hér eru ýmsir 

möguleikar.“ 

Hver er framtíðarsýn gagnvart rekstrinum hér á Stórulaugum? 
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Framtíðarsýn fyrir Stórulaugar er í huga Elínar meðal annars tengd vinnslu á hugmyndum 

hennar en dæmi um þær nefnir hún hér: 

 stækkun á matsalnum 

 frágangur á bílaplani 

 merktar gönguleiðir í nágrenninu 

 sauna í gamla súrheysturninum 

 heit laug við uppsprettuna 

 hestatengd ferðaþjónusta (er í vinnslu) 

 áhugavert að markaðssetja maí og september fyrir hestatúra 

Staðurinn á að vera lítill og persónulegur, nýta sitt eigið heita vatn og nýta náttúrufegurðina 

hér, nýta nálægðina við hrossin og til dæmis nýta söguna eða brot úr henni og jafnvel má 

koma á framfæri vöru sem væri eins konar „pakki“ sem innihéldi nokkra þætti af því sem 

hugmyndirnar sýna. 

„Það kemur ferðamönnum mjög á óvart hve fallegt er hér í sveitinni, svo margir eru á leiðinni 

beint austur í Mývatnssveit, norður í Ásbyrgi eða að fara í hvalaskoðun á Húsavík og hafa 

ekki velt sérstaklega fyrir sér þessu svæði. Það eru margir möguleikar hér og aðdráttaraflið er 

í raun staðurinn sjálfur, náttúrufegurð. En það vantar aðdráttarafl, einhverja afþreyingu eins 

og gönguleiðir en það er nauðsynlegt að merkja þær.“ 

Veistu hvort til er mörkuð stefna í ferðaþjónustu hjá sveitarfélaginu? 

„Veit það ekki og hef ekki heyrt að það sé.“ 

Hvernig sérð þú fyrir þér ferðaþjónustuna hér um slóðir, innan sveitar, þegar fram líða 

stundir? 

Það er ekki hægt að gera neitt nema það kosti peninga. Félagið sem er ný stofnað um 

afþreyingu er samvinnu verkefni og það virkar mjög vel. Samvinna borgar sig. Ég tók þátt í 

verkefni í fyrra á vegum Ferðaþjónustu bænda og Íslandsstofu. Maður sem kom hér benti mér 

á að við yrðum til dæmis að vera með merktar gönguleiðir. Það þarf að kortleggja þær og 

mæla þannig að þekkt sé hvað hver leið býður uppá. Svo er möguleiki á trússferðum, hægt að 

sækja fólk þótt það gangi héðan og bara aðra leið. Margt hjólreiðafólk er hér á ferðinni og 

jafnvel utan háannatíma. 
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9.9 Viðauki 9 – Fundur með rýnihópi 

Fundur með rýnihópi 

Hópurinn hefur áhuga á frekari uppbyggingu í ferðaþjónustu í Reykjadal og þeirra mat er að 

áhugi fólks almennt sé á svipuðum nótum. Það sem kom fram á fundinum er eftirfarandi: 

Sú ferðaþjónusta sem fyrir hendi er í sveitinni er góð en hún lýtur nánast eingöngu að gistingu 

og veitingasölu. Nauðsynlegt er að skapa aðdráttarafl sem opnar augu fólks fyrir því að hægt 

er að stoppa og hafa eitthvað fyrir stafni á þessum stað. Þau telja gönguferðir mjög góðan 

grundvöll til að byggja á og eru nokkuð sannfærð um að margir möguleikar séu í þeim efnum 

á þessum slóðum. Gönguleiðir frá Dalakofanum og upp á Mýraröxl kæmu til greina. 

Hugmynd innan hópsins er að skipuleggja göngudag og vera með vöfflukaffi í Dalakofanum 

að göngu lokinni. Einn aðili í hópnum hefur merkt inn á kort, með staðsetningarpunktum, 

fyrir sjálfan sig ýmsar leiðir sem hann hefur gengið og með því hefur hann vakið athygli 

annarra á þeim möguleikum sem fyrir hendi eru. 

Ef athygli fólks yrði vakin á svæðinu samfara aukinni þjónustu eru meiri líkur til að 

ferðamenn komi og dvelji á staðnum í meira en einn sólarhring og nýti meiri þjónustu en 

eingöngu þá ferðaþjónustu sem þeir skipta við og er þegar fyrir hendi. Meira yrði umleikis og 

það hefur áhrif út í samfélagið. 

Eitt af grundvallaratriðum fyrir frekari þróun er samt sem áður að koma upp góðu, vel útbúnu 

tjaldsvæði þar sem aðgangur er að rafmagni og þeim þægindum sem fólk kýs í dag og miðað 

við þann útbúnað sem fólk ferðast með. Við hönnun tjaldsvæðis þarf að taka mið af því að 

tjaldvagnar, fellihýsi og húsbílar virðast vera algengari en tjöld. Nauðsynlegt er að hafa 

aðstöðu til þvotta og þurrkunar og að tjaldstæðið henti barnafólki, að börnin hafi aðgang að 

leiktækjum og einhverju til afþreyingar. Áhugavert er að  nýta sundlaugina á Laugum og 

íþróttavöllinn í þessu sambandi. 

Í nágrenni íþróttavallarins er möguleiki á að gera göngustíga um skemmtilegt svæði um 

„Hólana“ og meðfram Reykjadalsá. Aðdráttarafl í sveitinni getur hæglega orðið gönguferðir 

sem henta allri fjölskyldunni og þetta aðdráttarafl má einnig tengja sögu, menningu og ýmsu 

öðru. 
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Nefnt var einnig að nokkuð er um hjólreiðafólk á ferð yfir sumartímann og innan hópsins 

stendur áhugi til að ná athygli þeirra ferðalanga. Ef aðstaðan í nágrenni sundlaugarinnar væri 

gerð vel úr garði væri auðveldara að ná þeim hópi. 

Enginn innan hópsins veit um stefnu sveitarfélagsins í ferðamálum, alltént verður fólk ekki 

vart við þá stefnu sé hún einhver fyrir hendi. En aðspurðir um hverjir ættu að koma að 

uppbyggingunni þá telja þau að helst ættu það að vera þeir sem þegar eru fyrir í greininni, 

aðrir einstaklingar einnig, en fyrst og fremst heimamenn og með stuðningi sveitarfélagsins. 

Sveitarfélagið ætti einnig að koma að markaðssetningu með þessum aðilum, hún er það 

kostnaðarsöm að samstarf um hana er skynsamlegast. 
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9.10  Viðauki 10 – Göngukort af minjaleið 

Göngukort af minjaleið 
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9.11  Viðauki 11 - Gönguleiðir – loftmynd 

Gönguleiðir – loftmynd 
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9.12  Viðauki 12 - Útsýnisleiðir – kort 

Útsýnisleiðir – kort 
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9.13  Viðauki 13 - Göngukort af Reykjadal 

Göngukort af Reykjadal 
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9.14  Viðauki 14 - Vöruþróun fyrir Ferðaþjónustuna á 

Stórulaugum 
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