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Abstract 

In the year 2008 it was decided to look at possibilities and assumtions for creating a geopark 

in South Iceland. A geopark was formally established late 2010 and it was named Katla 

Geopark. It covers the territory of three municipalities, Rangárþing eystra, Mýrdalshreppur 

and Skaftárhreppur. The aim of this thesis is to investigate what impacts, social and economic, 

geoparks have on the community they are in. Qualitative research methods were used  to 

collect data with secondary data analysis and one unstructured interview. Much has been 

published about possible impacts of geoparks but results show that little experience is 

regarding actual impacts since most of the geoparks are not that old and few research on their 

impacts have been done. Some indications are visible but much more is needed to be able to 

say anything with certainty if their impacts truly are like what is expected. 

 

Key words: geopark,  geotourism, impact, Katla Gepoark, Iceland. 
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Ágrip 

Árið 2008 var ákveðið var að skoða möguleika og forsendur fyrir stofnun jarðvangs (e. 

geopark) á Suðurlandi. Jarðvangur var síðan formlega stofnaður seint árið 2010, hlaut nafnið 

Katla Geopark og nær yfir landsvæði þriggja sveitarfélaga, Rangárþings eystra, 

Mýrdalshrepps og Skaftárhrepps. Meginmarkmið þessarar rannsóknar var kanna hvaða áhrif, 

félagslega og efnahagslega, jarðvangar hafa á það samfélag sem þeir ná yfir. Við gagnaöflun 

var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem notuð voru fyrirliggjandi gögn um 

jarðvanga og eitt opið viðtal. Mikið hefur verið skrifað um hver möguleg áhrif jarðvanga eru, 

en niðurstöður sýna að lítil reynsla er komin á raunveruleg áhrif jarðvanga, þar sem í flestum 

tilvikum eru þeir ekki mjög gamlir og fáar rannsóknir á áhrifum þeirra átt sér stað. Ákveðnar 

vísbendingar eru þó til staðar um áhrif, en mikið vantar upp á til að hægt sé að fullyrða hvort 

áhrif þeirra eru á þann veg sem lagt er upp með í starfi þeirra. 

 

Lykilorð: jarðvangur, jarðminjaferðamennska, áhrif, Katla jarðvangur, Ísland.  
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1 Inngangur 

Heimssamtök ferðamennsku, WTO, skilgreina ferðamennsku sem athafnir 

einstaklinga sem ferðast og dvelja utan síns vanalega umhverfis innan við 12 mánuði 

samfleytt (Page, 2009, bls 14). Ferðalög hafa fylgt manninum lengi en hafa tekið breytingum í 

tímans rás. Eftir því sem frítími fólks eykst þá hefur ferðalögum fjölgað og með bættum 

almennum efnahag þá geta fleiri ferðast en efnað fólk. Ferðalögum hafa einnig fylgt leit fólks 

að þekkingu og fræðslu um svæði, menningu og staðhætti sem það þekkti ekki til. 

Ferðamennska þar sem leit að þekkingu, menningu og afþreyingu er meginástæða ferðar, var 

ástæða fyrir svokölluðum Grand Tour ferðum aðalsfólks sem áttu blómaskeið sitt á 17. og 18. 

öld. Undir lokin var einnig fjöldi fólks úr millistétt að fara þessar ferðir og telja sumir að þá 

hafi fjöldaferðamennska hafist (Page, 2009).  

Ferðaþjónusta er vaxandi stoð í atvinnulífi á Íslandi. Náttúra landsins spilar þar stórt 

hlutverk sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn. 63% ferðamanna segja áhugi á Íslandi og náttúru 

þess vera hugmyndina að ferð til landsins, 82% segja náttúruna þátt sem hafði áhrif á 

ákvörðun um ferð og minnsstæðast við ferðina er náttúran og einstakir þættir/staðir hennar 

(Ferðamálastofa, 2011, bls. 14-15). 

Náttúruferðamennska verður sífellt vinsælli en innan hennar eru 

ævintýraferðamennska, vistferðamennska (e. ecotourism) og jarðminjaferðamennska (e. 

geotourism). Jarðminjaferðamennska leggur áherslu á ferðalög um jarðfræðilega áhugaverð 

svæði, verndun jarðfræðifjölbreytileika og fræðslu um jarðvísindi og jarðminjar (Newsome og 

Dowling, 2010-a, bls. 3). Eldfjöll og ummerki eftir þau hafa lengi heillað marga ferðamenn. 

Með tilkomu jarðminjaferðamennsku hefur áhugi á eldfjöllum, jarðhitasvæðum sem og 

ummerkjum eftir jarðhræringar og náttúruhamfarir aukist (Erfurt-Cooper og Cooper, 2010). 

Ísland á því mikla möguleika hvað varðar jarðminjaferðamennsku, því mikil eldvirkni og 

ummerki hennar einkennir landið ásamt jarðhita og ummerkjum jarðskjálfta. 

Í kjölfar vaxandi áhuga á jarðminjaferðamennsku þá hafa verið stofnaðir jarðvangar (e. 

geoparks) víða um heim. Í dag eru 85 jarðvangar í 27 löndum (UNESCO, 2011-a). 

Jarðvangarnir hafa samstarfsnet á heimsvísu sem er Global Geoparks Network (GGN) og eru 

samtökin studd af UNESCO (Global Geoparks Network, e.d.). Evrópsku jarðvangarnir hafa 

einnig samstarfssamtök, European Geoparks Network (EGN), sem eru undir 

heimssamtökunum. 

Hér á landi var fyrsti jarðvangurinn stofnaður árið 2010 á Suðurlandi og hlaut nafnið 

Katla Geopark. Jarðvangurinn nær yfir svæði þriggja sveitarfélaga, Rangárþings eystra, 
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Mýrdalshrepps og Skaftárhrepps. Haustið 2011 var jarðvangurinn Katla Geopark samþykktur 

inn í Evrópusamtök jarðvanga, European Geoparks Network, og í framhaldinu hlaut hann 

inngöngu í heimssamtökin, Global Geoparks Network (Katla Geopark, e.d.-a). 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að skoða tilgang jarðvangsins og möguleg áhrif 

hans á samfélag svæðisins. Undirspurningar eru:  

 Hvað er jarðminjaferðamennska? 

 Hvað er jarðvangur? 

 Hver er tilgangur jarðvangs? 

 Væntingar samfélagsins til Katla Geopark? 

 Efnahagsleg og samfélagsleg áhrif jarðvanga? 

Til að svara spurningum verður leitað í efni um jarðminjaferðamennsku, jarðvanga og áhrif 

þeirra, tekið viðtal við framkvæmdastjóra Katla Geopark, farið á fundi og fyrirlestra sem 

snerta Katla Geopark. 
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2  Fræðilegur bakgrunnur 

2.1  Áhrif ferðamennsku 

Öll ferðamennska hefur einhver áhrif á alla sem að henni koma. Gesturinn upplifir 

eitthvað nýtt, getur orðið fyrir áhrifum og stækkað sinn sjóndeildarhring. Það sama má oft 

heimfæra upp á gestgjafann og þar geta einnig orðið áhrif á umhverfið og samfélagið eftir eðli 

og umfangi ferðaþjónustunnar. Ferðamennska, þegar vel tekst til, er auðgandi reynsla fyrir 

gestinn og getur komið til góða fyrir arfleifð og svæði, skapað atvinnu, tekjur og aðra kosti 

fyrir gestgjafa, en þegar henni er stjórnað illa þá getur hún breyst í martröð fyrir gestinn, 

staðinn og gestgjafa (Wight, 1998, bls. 75). 

Áhrif ferðamennsku eru yfirleitt flokkuð í þrjá flokka eftir því hvaða þætti hún hefur 

áhrif á. Þessir flokkar eru umhverfisleg, félagsleg og efnahagsleg áhrif.  

Sífellt er að verða meiri vakning á því hvaða áhrif á umhverfið ferðaþjónusta getur 

valdið. Hún getur haft áhrif náttúruna, manngert umhverfi og notkun auðlinda. Ef of mikill 

fjöldi ferðamanna fer um ákveðið svæði, þá er hætt við að svæðið láti á sjá nema umferð 

þeirra sé stýrt og svæðið gert þannig að það þoli umferðina án þess að láta á sjá. Það getur 

verið lagning göngustíga til að stýra hvar gengið er um, afmarkanir á því hversu nálægt má 

fara því sem áhugavert er, aðstaða fyrir gesti eins og salerni og ílát undir rusl, merkingar sem 

skýra út og fræða gestina (Page, 2009). 

Dreifbýli hefur oft yfir sér einhverja rómantíska mynd um að þar sé lífið í rólegri takti 

og það laðar að marga ferðamenn. Svæði geta orðið það vinsæl að aðsókn ferðamanna er 

mikil og einhverjir vilja kaupa eignir á svæðinu sem og stærri ferðaþjónustuaðilar sem vilja 

skerf af kökunni. Hætta er á að svæðið verði of dýrt fyrir heimamenn að búa á, þar sem þeir 

hafa ekki efni á að keppa við aðkomufólk í verðlagi. Hins vegar getur það verið til góðs að 

aðkomufólk fái áhuga á svæðinu og kaupi eignir sem þarfnast viðhalds og endurgerðar, finni 

ný not fyrir húsnæði. Ef unnið er í sátt við heimamenn þá getur samfélagið endurnýjast, byggt 

á sínum gildum og velmegun aukist (George, Mair og Reid, 2009). 

Áhrif ferðaþjónustu á menningu og siði gestgjafa geta verið bæði til góðs og ills. 

Ferðamenn hafa yfirleitt áhuga á menningu og siðum þess staðar sem þeir heimsækja, og 

leitast við að upplifa og sjá eitthvað sem er ekta og upprunalegt. Þegar heimamenn verða varir 

við þennan áhuga fyllast þeir oftast stolti yfir menningu sinni og siðum, fara að sýna þeim 

þáttum meiri ræktunarsemi og virðingu. Þetta er dæmi um góð áhrif ferðamennsku á 

menningu og siði. Slæmu áhrifin eru aftur á móti að til að svara eftirspurn ferðamanna eftir 

upplifun af menningu þá er farið að sviðsetja einhverja þætti hennar og oft hverfur þá 
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upprunaleikinn. Einnig er hætta á að menningarheimur gestanna fari að hafa áhrif á menningu 

heimamannna til að mæta ákveðnum kröfum gesta (Smith, 2009). 

Með aukinni ferðaþjónustu á svæðinu þá eru oft auknir atvinnumöguleikar fyrir 

heimamenn. Hins vegar þá eru störf innan ferðaþjónustu oft árstíðabundin og því ekki atvinna 

allt árið, og einnig eru störf í ferðaþjónustu frekar illa launuð. Þá er hætta á efnahagslegum 

leka, þar sem fyrirtæki og þjónusta er ekki í eigu heimamanna heldur aðila sem ekki eru á 

svæðinu, og megnið af hagnaði ferðaþjónustunnar fer því út af svæðinu (Page, 2009). 

Sjálfbærni hefur verið mikið í umræðunni um allan heim undanfarin ár og sífellt er 

lögð meiri áhersla á hana á ýmsum sviðum. Ferðaþjónustan hefur ekki farið varhluta af 

þessari áherslu og margir ferðaþjónustuaðilar eru farnir að þróa sína þjónustu í átt til 

sjálfbærni. Sjálfbærni og sjálfbær þróun var  skilgreind af Brundtland árið 1987 á þann veg að 

„mæta þörfum nútíðarinnar án þess að skerða möguleika framtíðarkynslóða til að mæta sínum 

þörfum“ (Farsani Coelho, Costa, Carvalho, 2012, bls. 6).  

Sjálfbærni er hagræn, samfélagsleg og umhverfisleg. Sjálfbær þróun byggir á samþættingu 

umhverfislegra, efnahagslegra og félagslegra þátta, á jafnrétti milli kynslóða og milli 

heimshluta. Hún er afbökun nema innifalið sé langtímasýn, hnattræn sýn og tekið tillit til allra 

þriggja grunnstoða hennar; efnahags, samfélags og umhverfis (Stefán Gíslason, munnleg 

heimild, 24. apríl 2012). Settar hafa verið fram fimm meginreglur um sjálfbærni: 

 Heildstæð áætlanagerð. 

 Mikilvægi þess að vernda nauðsynleg vistfræðileg ferli. 

 Nauðsyn þess að vernda bæði mannlega arfleifð og fjölbreytileika lífríkis. 

 Að þróast þannig að hægt sé að viðhalda framleiðni til lengri tíma fyrir komandi 

kynslóðir. 

 Ná betri jöfnuði á milli þjóða hvað varðar sanngirni og tækifæri  

(Hall og Lew, 1998, bls. 3). 

Sjálfbær ferðaþjónusta gengur út á að hlúa og vernda á virkan hátt náttúrulegar, 

menningarlegar og sögulegar minjar. Gert í samráði við heimamenn, ferðaþjónustuna og 

stjórnvöld á hverjum stað. Á að skila félagslegum, efnahagslegum, menningarlegum ávinningi 

sem og náttúrunni (Kjartan Bollason o.fl., 2008, bls. 115). 

2.2 Náttúruferðamennska 

Náttúruferðamennska hvers konar hefur aukist mjög síðustu áratugi. Hugtakið 

náttúruferðamennska er mjög vítt og er notað yfir alla ferðamennsku þar sem náttúran kemur 

að einhverju leyti við sögu. Flokkað undir náttúruferðamennsku er ferðamennska í náttúrulegu 
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umhverfi, ævintýraferðamennska, ferðamennska byggð á dýralífsskoðun og almennri 

náttúruskoðun og vistferðamennska (e. ecotourism) (Newsome, Moore og Dowling, 2002). 

Samkvæmt Pickering og Weaver (2003) þá er náttúruferðamennska stór hluti 

alþjóðaferðaþjónustunnar og sá hluti ferðaþjónustu sem vex hraðast. Eignarhald og stjórnun í 

náttúruferðamennsku er bæði á vegum einkaaðila og opinbera aðila, og greinin er flókið 

samansafn af mögulegum efnahagslegum, félagslegum/menningarlegum og umhverfislegum 

kostum og göllum (Pickering og Weaver, 2003). 

Náttúruferðamennska gerist í náttúrulegu umhverfi en inniheldur líka áherslu á 

skilning og verndun umhverfisins. Hún er fylgjandi sjálfbærum aðferðum og leggur áherslu á 

ábyrga ferðamennsku (Newsome o.fl., 2002). Í sama streng taka Kjartan Bollason, Hull, 

Petterson, Nilsen, Jarvis og Pasma (2008, bls. 115) en þau segja náttúrutengda ferðaþjónustu 

ábyrga ferðaþjónustu í náttúrulegu umhverfi þar sem varðveisla og bætt velferð heimamanna 

er höfð að leiðarljósi, aðdráttaraflið sé byggt á náttúrunni sjálfri og áherslan er á upplifun í 

náttúrulegu umhverfi. 

Nefndir hafa verið fjórir flokkar náttúruferðamanna: 

 Harðkjarna (e. hard-core)  náttúruferðamaður – vísindarannsakandi, þekkingarleitandi, 

hreinsar rusl úr náttúrunni. 

 Ákafur (e. dedicated)  náttúruferðamaður – fer í ákveðnar ferðir til verndaðra staða til 

að öðlast skilning á svæðinu, náttúru og menningu. 

 Almennur (e. mainstream) náttúruferðamaður – heimsækir  þekkta náttúruáfangastaði 

til að fara í öðru vísi ferð. 

  Frjálslegur (e. casual) náttúruferðamaður – lítur á náttúruna sem hluta af stærri 

ferðaáætlun. 

(Mehmetoglu, 2007, bls. 652). 

Rannsókn í Bandaríkjunum gefur til kynna að náttúruferðamenn hafi hærri tekjur og meiri 

menntun en meðaltal og séu líklegri til að eyða meiru fé en meðalferðamaður. Þeir hafi 

umhverfisvitund, meiri frítíma, meira eyðslufé, og sem ferðamenn viti þeir hvað þeir vilji sjá 

og skipuleggi vel ferðir sínar (Newsome, o.fl., 2002, bls. 9-10).  

Innan náttúruferðamennsku hefur vistvæn ferðamennska notið mikilla og sívaxandi 

vinsælda hjá ferðamönnum. Þessi tegund náttúruferðamennsku leggur áherslu á sjálfbærni í 

gegnum verndun auðlinda, endurnýjun menningar og efnahagslegrar þróunar ásamt 

fjölbreytni. Á einstaklingsgrunni á hún að auka lífsgæði fólks í gengum nám um heim 

náttúrunnar, þ.e. að skaða ekki umhverfi sitt og nágranna, allir hagnist á ferðamennskunni, 
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menning og einkenni séu vernduð, tilgangurinn sé að vekja ferðamanninn til umhugsunar um 

umhverfismál (Newsome o.fl., 2002).  Vistferðamennska er byggð á nátttúrulegu umhverfi 

með áherslu á líffræðilega, líkamlega og menningarlega þætti þar sem meginstoðin er 

umhverfisfræðsla og túlkun. Vistferðamennska er sjálfbær ferðamennska sem gerist í 

náttúrulegu umhverfi og verndun náttúruauðlinda er mikilvæg í mótun, þróun og stjórnun 

vistferðamennsku.. Meginmarkmið eru að þróa ferðþjónustugetuna án þess að skaða 

umhverfið, og því ekki raunhæft að öll ferðamennska verði að vistferðamennsku né fellur það 

að lögmálum sjálfbærni. Heldur  ætti að skoðast sem takmark fyrir hluta af 

nátttúruferðamennsku og setja dæmi fyrir umhverfisstjórnun hjá öðrum, því svæðið á að 

hagnast á vistferðamennsku og kostirnir að vega þyngra fyrir samfélagið í heild (Newsome 

o.fl, 2002). Vistferðaþjónusta er vistfræðilega sjálfbær þar sem megináherslan er á að upplifa 

náttúruna þannig að upplifunin ýti undir umhverfis- og menningarlegan skilning og 

náttúruvernd (Kjartan Bollason o.fl., 2008, bls. 115). Dowling hefur sett fram fimm 

meginreglur til að skilgreina vistferðamennsku: byggt á náttúru, vistfræðilega sjálfbær, 

umhverfisfræðandi, gagnleg svæðinu og framkalli ánægju ferðamanna (Newsome og 

Dowling, 2010-a, bls. 4). 

Þar sem kannanir Ferðamálastofu sýna að náttúra landsins er sá þáttur sem langflestir 

ferðamenn horfa til þegar ákveðið er að ferðast til Íslands, þá á landið mikla möguleika í hvers 

kyns náttúruferðamennsku og náttúruferðamenn er sá markhópur sem horfa þarf til við 

markaðssetningu. 

2.3 Jarðminjaferðamennska 

Jarðminjaferðamennska (e. geotourism) er frekar ný í flóru ferðamennsku og er að 

mörgu leyti sprottin upp úr náttúruferðamennsku og grein hennar vistferðamennsku. 

Samkvæmt Newsome og Dowling (2010-a) þá er jarðminjaferðamennska greinilegur 

undirflokkur náttúruferðamennsku og hefur þróast hratt með hraðri stækkun alþjóðlegra 

jarðvanga frá árinu 2002. Þeir félagar skilgreina jarðminjaferðamennsku á eftirfarandi hátt:  

Tegund af náttúruferðamennsku sem horfir á jarðfræði og landslag. Hún kynni 

ferðamennsku fyrir jarðminjum, verndun jarðfræðilegs fjölbreytileika, og veitir 

skilning á jarðvísindum (náttúruvísindum) í gegnum nám og að meta hluti. 

Þessu er náð með sjálfstæðum heimsóknum að jarðfræðilegum hlutum, notkun 

jarðfræðislóða og útsýnisstaða, leiðsöguferða, jarðfræðitengdri afþreyingu og 

verndarvæng gestamiðstöðva á jarðfræðiminjastöðum. (bls.3). 
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  Orðið jarðminjaferðamennska (e. geotourism) var fyrst sett fram opinberlega árið 2002 

af Travel Industry Association of America og National Geographic Traveller Magazine 

(Farsani o.fl., 2012-c, bls 14). Þar er notast við skilgreiningu Jonathan B. Tourtellot, þá 

aðstoðarritstjóra National Geographic, að jarðminjaferðamennska sé ferðamennska sem 

viðhaldi og jafnvel auki landfræðilegt eðli staðar, eins og menningu hans, umhverfi, arfleifð, 

fagurfræði og vellíðan íbúa. Tourtellot ásamt konu sinni bjó til orðið jarðminjaferðamennska 

árið 1997 til að svara þörf um hugtak sem væri víðfeðmara en vistferðaþjónusta og sjálfbær 

ferðaþjónusta (Farsani o.fl. 2012-c, bls 14).  

Newsome og Dowling (2010-a, bls. 4) setja fram að hægt sé að þróa meginreglur fyrir 

jarðminjaferðamennsku á svipuðum nótum og Dowling setti fram fyrir vistferðamennsku. 

Þessar reglur myndu samanstanda af eftirfarandi þáttum: vera byggt á jarðfræðilegum grunni, 

umhverfisfræðandi, framkalla ánægju ferðamanna, sjálfbært og til hagsbóta fyrir heimamenn 

og svæðið.  

Ýmsar jarðminjar hafa löngum verið vinsælar hjá ferðamönnum að sjá og upplifa t.d. 

hellar, hverir, jöklar hraunmyndanir og steingervingar. Newsome og Dowling (2006, bls. 5) 

setja fram eftirfarandi flokkun á eðli og umfangi jarðminjaferðamennsku miðað við form, 

ferðamennsku og ferli (sjá tafla 1). 

Þar sem jarðminjaferðamennska er sérhæfð sylla á ferðamennskumarkaðinum þá hættir 

henni til að vera lítill og sérhæfður markaður, þar sem áhugasamir gestir leita að sérstakri 

upplifun, afþreyingu og stöðum. Því sé jarðminjaferðamennska líklegri til að valda minni 

neikvæðum áhrifum á svæðið (Farsani o.fl., 2012-c, bls 15). National Geographic nefnir að 

jarðminjaferðamennska bæti við meginreglur sjálfbærni hugtakinu staðartilfinningu (e. sense 

of place) til að undirstrika sérkenni svæðis og ávinning bæði gesta og heimamanna. Þannig sé 

jarðminjaferðamennska: 

 Samverkandi – allir þættir jarð- og landfræði vinni saman til að skapa einstæða 

upplifun sem höfði til gesta með fjölbreytileg áhugasvið. 

 Innifeli samfélagið – fyrirtæki svæðis og borgarahópar sameinist til að bjóða upp á 

einstæða og ekta upplifun fyrir ferðamenn. 

 Upplýsi bæði gesti og gestgjafa – heimamenn átti sig á að þeirra arfleifð, sem þeim 

finnst sjálfsögð, sé áhugaverð fyrir gesti og sýni stoltir sérkenni sín. 

 Heimamenn hagnist efnahagslega – jarðminjaferðamennska nýtist 

ferðaþjónustuaðilum, þjónustu, vörum og vinnuafli á svæðinu. Þegar íbúar skilja 

haginn af jarðminjaferðamennsku þá axla þeir ábyrgð á stefnumörkun áfangastaðarins. 
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 Styður trúverðuleika staðar – ferðamenn með þekkingu á áfangastað leita uppi 

þjónustu sem leggur áherslu á eðli og uppruna staðar. Á móti kunna þeir 

hagsmunaaðilar sem njóta góðs af bættum efnahag að meta og vernda þessi verðmæti. 

 Þýðir frábærar ferðir – áhugasamir gestir koma heim með nýja þekkingu, sögur þeirra 

hvetja fjölskyldu og vini til að upplifa það sama og þannig áframhaldandi 

ferðamennsku á svæðið. 

(Farsani o.fl., 2012-c, bls 15). 

 Form Ferðamennska Ferli 

Hvað Landslag 

Landhættir 

Setlög 

Steinar 

Steingervingar 

Áhugavert 

Gisting 

Ferðir 

Afþreying 

Túlkun 

Skipulagning og stjórnun 

Jarðskorpuhreyfingar 

Bergmyndun 

Veðrun 

Rof 

Setmyndun 

Dæmi Eldfjallalandslag 

Landmótun jökla 

Landmótun vatns 

Vindsorfun 

Karst landslag 

Setlagamyndanir 

Strandalandslag 

Klettar 

Myndanir úr lausu jarðefni 

Steinefni 

 

Áhugavert: 

Stórt – Miklagljúfur USA 

Meðalstórt – Wave Rock 

Ástralíu 

Smátt – steingerfingar 

Gisting: 

Skálar og dvalarstaðir 

Ferðir: 

Útsýnisflug 

Skipulögð leiðsögn í bifreið 

Afþreying: 

Gestastofur 

Sýndarveruleikaferðir 

Túlkun: 

Gestastofur 

Gönguleiðir með og án 

leiðsagnar 

Bæklingar 

Skipulagning og stjórnun: 

Varðveisla jarðminja 

Hönnun staða með tilliti til 

ferðamennsku 

Stýring gesta 

Fjallgarðar 

Eldvirkni 

Hraunmyndanir 

Sýnileg áhrif veðrunar 

Skriður 

Hveljöklar 

Skriðjöklar 

Fossar 

Strandberg 

 Árdalir 

Ósar 

Leirflatir 

 

Tafla 1. Flokkun á eðli og umfangi jarðminjaferðamennsku. Heimild Newsome og Dowling(2010-a). 

 

Ný hugtök eru komin fram innan jarðminjaferðamennsku sem eru 

eldfjallaferðamennska (e. volcano tourism) og jarðhitaferðamennska (e. geothermal tourism). 

Eldfjallaferðamennska snýst um að ferðast þangað sem eldvirkni er sjáanleg sem og að sjá 

óvirk og virk eldfjöll og ummerki eldgosa, jarðhitaferðamennska snýst um að ferðast þar sem 

sjá má merki um hvers kyns jarðhita eins og vatnshveri, leirhveri og nýtingu jarðhita (Erfurt-
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Cooper, 2010). Í þessum anga af jarðminjaferðamennsku er vinsælt að sjá hraunrennsli, hveri 

og heitar lindir, vötn í eldgígum og bullandi leirhveri. Yfir öllum þessum þáttum býr Ísland  

og hafa þeir verið hluti af markaðssetningu landsins fyrir ferðamenn þegar dregið er fram 

hvað náttúra landsins sé einstök. Í þessari tegund ferðamennsku geta leynst ýmsar hættur fyrir 

ferðamanninn og þarf að huga vel að forvörnum með því að upplýsa og hafa góðar merkingar 

þar sem hætta er fyrir hendi (Erfurt-Cooper, 2010). Sérstaklega þarf að huga að því að þó til 

séu áætlanir um rýmingu svæða og önnur viðbrögð vegna eldgosa, flóða og annara 

náttúruógna, þá taka þessar áætlanir oft aðeins til heimamanna en ekki til fólks í 

sumarbústöðum eða þeirra ferðamanna sem geta verið á svæðinu. Við eldgosið á 

Fimmvörðuhálsi og í Eyjafjallajökli árið 2010 komu þessi atriði í ljós og vinna er hafin við að 

finna leiðir til að taka á þessu.  

Tækifæri Íslands eru mikil á sviði hvers konar jarðminjaferðamennsku. Landið situr á 

Atlandshafshryggnum þar sem gliðnun verður á hverju ári um nokkra cm og því jarðskjálftar 

og eldgos algeng. Mikið er af jarðhitasvæðum og heitum laugum sem hægt er að baða sig í. Þá 

er undir landinu einn af fáum svokölluðum heitum reit í heiminum, sem hefur þau áhrif að 

eldvirkni er meiri en annars og er að meðaltali eldgos á fjögurra til fimm ára fresti (Þorleifur 

Einarsson, 1991). 

2.4 Jarðvangur 

Jarðvangur er tiltölulega nýr í flóru ýmissa tegunda garða sem flestir miða að einhverri 

verndum og jafnframt tengslum við ferðamennsku. Við vinnu hjá hópnum sem stóð að baki 

stofnun jarðvangs á Suðurlandi kom fljótlega upp orðið jarðvangur til að nota í stað enska 

orðsins geopark. Þótti orðið þjált, lýsandi og kostur var að ekki voru neinar eldri tengingar eða 

hugmyndir um þýðingu og gildi þess í hugum fólks (Hrafnkell Guðnason, munnleg heimild, 

2. febrúar 2012).  

Upphaf jarðvanga má rekja til UNESCO áætlunar árið 1999 þar sem jarðvangar voru 

kynntir. Árið 2001 ákvað meirihluti fulltrúa að halda ekki áfram með áætlunina heldur að 

styðja hvert ríki í sinni viðleitni í þessa átt. Í dag styður UNESCO heimssamtök jarðvanga 

Global Geoparks Network, GGN (UNESCO, 2011-b).  

European Geoparks Network, EGN, var stofnað í júní árið 2000 af fjórum evrópskum 

jarðvöngum, frönskum, spænskum, grískum og þýskum. Meginmarkmið samtakanna er 

samvinna á milli jarðvanga, það er að deila upplýsingum og reynslu sem og skilgreina almenn 

tæki (European Geoparks Network, 2011-b).  
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Jarðvangur hefur verið skilgreindur sem svæði sem býr yfir mörgum vernduðum 

jarðfræðilegum svæðum, sem búa yfir sérstöðu, fágæti eða fegurð, og sé fulltrúi þess og 

jarðsögu. Jarðvangar hafa einkum gildi fyrir menntun, vísindi, menningu og þróun félagslegs 

efnahags að mestu leyti í gegnum ferðamennsku (Farsani o.fl., 2012-c, bls. 26). Samkvæmt 

tilmælum EGN og UNESCO eiga viðmið fyrir þróun jarðvangs að innihalda eftirfarandi: 

 Stærð og staðsetning – hafa næga stærð til að stuðla að þróun efnahags og menningar 

svæðis, innihalda svæði sem eru verðmæt vegna vistfræði, fornleifa, sögu og 

menningar. 

 Stjórnun og þátttaka heimamanna – árangur í stjórnun næst einungis með aðkomu 

heimamannna. Frumkvæðið verður að vera heimamanna með skuldbindingu að þróa 

og framkvæma stjórnunaráætlun sem þjónar efnahagsþörfum heimamanna en um leið 

verndar landslagið/umhverfið. 

 Efnahagsleg þróun – einn meginþátturinn er að auka efnahag og sjálfbæra þróun. Til 

að hljóta viðurkenningu UNESCO þarf að huga að þróun félagslegs efnahags sem er 

sjálfbær fyrir menningu og umhverfi. Það hefur bein áhrif á viðkomandi svæði með 

því að bæta aðstæður til búsetu og umhverfi dreifbýlis. 

 Menntun – jarðvangur á að veita og skipuleggja aðstoð, tæki og aðferðir til að miðla 

jarðvísindaþekkingu og umhverfishugtökum til almennings. Öll menntun á að 

endurspegla siðfræðilega þætti heildstæðrar umhverfisverndar. 

 Verndun – stuðla að verndun mikilvægra jarðfræðilegra þátta. 

 Heimssamstarfsnet – heimssamstarfsnet jarðvanga býður upp á vettvang til samstarfs 

og miðlun á milli sérfræðinga í málum arfleifðar jarðfræði. 

Þessi viðmið gefa í skyn að jarðvangar hafa þrjú meginmarkmið: verndun, menntun og bæta 

staðbundinn efnahag í gegnum ferðamennsku (Farsani o.fl., 2012-c, bls. 27). 

Lovísa Ásbjörnsdóttir skilgreindi jarðvang, sem hún kallaði jarðfræðigarð,  á 

eftirfarandi hátt í greinagerð fyrir Háskólafélag Suðurlands í undirbúningsvinnu jarðvangs á 

Suðurlandi: 

Jarðfræðigarður byggist aðallega á jarðminjum og fjölbreytileika innan 

svæðisins, auk þess sem landslag og landslagsheildir skipta líka máli. Í 

tengslum við jarðfræðigarða hefur þróast jarðfræðitengd ferðamennska sem 

byggir á fræðslu um jarðminjar, mótun og myndun svæðisins og útivist s.s. 

gönguferðum. En það eru ekki bara ferðamenn sem sækja í jarðfræðigarða, 

því slíkir garðar eru vinsælir til náttúrufræðslu, vettvangsferða og útikennslu á 
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öllum stigum menntakerfisins, frá leikskóla til háskóla. Jarðfræðigarðar 

sækjast eftir því að fá vísindamenn og sérfræðinga til að stunda rannsóknir 

innan svæðisins, sem síðan skilar sér í aukinni þekkingu um jarðfræði 

svæðisins. Starfsemi innan jarðfræðigarða er mikilvæg og þar skipta 

heimamenn miklu máli. Heimamenn sem þekkja vel sína heimahaga og nýta 

sér náttúruauðlindir þeirra á sjálfbæran hátt skilar sér í jákvæðri ímynd 

svæðisins til þeirra sem heimsækja garðinn. Það er jafnframt sú besta kynning 

sem jarðfræðigarður getur fengið.  

(Gísli Sverrir Árnason, 2010-a, bls. 8). 

Jarðvangur stuðlar að staðbundinni sjálfbærri þróun félagslegs efnahags og 

félagslegrar menningar, aðallega í gegnum ferðaþjónustu. Markmið þeirra er að samþætta 

verndun mikilvægra jarðfræðilegra svæða og stefnu sem leiðir til þróunar sjálfbærs efnahags 

og menningar svæðis. Þannig örvar jarðvangur nýsköpun staðbundinna fyrirtækja og 

framkallar nýjar leiðir til tekjuöflunar í gegnum jarðminjaferðamennsku og vörur tengdum 

henni (Farsani, Coelho og Costa, 2012-b). 

Mikil áhersla er lögð á fræðslu fyrir bæði heimamenn sem og ferðamenn. Túlkun fyrir 

ferðamenn á því sem fyrir augu ber er mikilvægur þáttur í að gestir upplifi svæðið til 

fullnustu. Til að túlka þarf að búa yfir þekkingu og geta miðlað upplýsingum, nokkuð sem 

heimamenn geta fengið þjálfun í til viðbótar þeirri staðbundnu þekkingu sem þeir þegar búa 

yfir. Hjálpartæki við túlkun geta verið m.a. bækur, myndbönd, fræðsluskilti, tölvugerðar 

ústkýringar af t.d. eldgosi. Ekkert kemur þó í stað leiðsagnar á staðnum og geta spurt beint 

(Newsome og Dowling, 2006). 

Ferðamennska í jarðvangi hefur áhrif á bæði umhverfi og samfélag. Til að halda 

neikvæðum áhrifum í lágmarki þá þarf að huga vel að allri stjórnun innan jarðvangsins. Gæta 

þarf vel að ekki sé gengið á umhverfið og stjórna því hvernig ferðamenn ganga um svæðið. 

Leysa þarf atriði eins og að rusli sé ekki hent á víðavangi, ferðamenn taki með sér hluta af 

jarðminjum til minja og akstur sem önnur umferð sé ekki utan viðurkenndra slóða (Newsome 

og Dowling, 2006). 

2.5 Katla jarðvangur 

Upphaf Kötlu jarðvangs má rekja til ársins 2008 við vinnu átaksverkefnis 

Háskólafélags Suðurlands en verkefnið tók til þriggja sveitarfélaga; Rangárþings eystra, 

Mýrdalshrepps og Skaftárhrepps. Sú hugmynd kom fram að leggja áherslu á eldvirkni 

svæðisins og var Lovísa Ásbjörnsdóttir jarðfræðingur fengin til að gera samantekt um 
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jarðfræði svæðisins. Hún kynnti hugtakið European Geopark og það hlaut góðar viðtökur. 

Jarðvangurinn var formlega stofnaður 19 

nóvember árið 2010 og er sjálfseignarstofnun 

(Katla Geopark, e.d.-b). Árið 2010 var haldin 

samkeppni um nafn þar sem Katla Geopark 

varð hlutskarpast og í framhaldinu var hannað 

merki fyrir jarðvanginn (Ragnhildur 

Sveinbjarnardóttir, 2010). Aðilar í sjálfseignastofnuninni Katla Geopark og stofnaðilar eru 

átta: Rangárþing eystra, Mýrdalshreppur, Skaftárhreppur, Háskólafélag Suðurlands, 

Skógasafn, Kötlusetur, Kirkjubæjarstofa og Stofnun fræðasetra Háskóla Íslands. Nokkrum 

dögum eftir stofnun var send inn umsókn til European Geoparks Network með helstu 

upplýsingum um svæðið, framtíðarsýn og jarðfræðiskýrsla (Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 

2010). 

Starfsemi innan jarðvangs byggir á þeim innviðum sem þegar eru til staðar á svæðinu. 

Upplýsinga- og fræðslumiðstöðvar þurfa að vera fyrir hendi, eru þegar á Hvolsvelli, 

Kirkjubæjarklaustri og í Vík, aðgengi að áhugaverðu þarf að vera gott, er víða í lagi en verið 

að vinna að lagfæringum þar sem á vantar. Fræðsluskilti, merkingar og upplýsingagjöf til 

gesta, t.d. leiðsögn, helst heimamanna, ásamt þjónustu- og gönguleiðakortum þarf að vera til 

staðar. Áherslan er ekki eingöngu á jarðfræðina heldur einnig á menningu og hefðir svæðis. 

Einnig er lögð áhersla á matvæli úr héraði í verslunum og veitingastöðum ásamt sölu 

handverks úr héraði (Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 2010). Á ársfundi European Geoparks 

Network, 16-19. september 2011 í Noregi, var Katla jarðvangur samþykktur í samtökin og um 

leið inn í heimssamtökin Global Geoparks Network (Háskólafélag Suðurlands, e.d.). Með 

stofnun jarðvangsins og inngöngu í viðurkennd samstarfsnet jarðvanga þá er horft til þess að 

hlutur ferðaþjónustu á svæðinu aukist og störf innan hennar veiti atvinnu yfir lengri tíma árs 

en háannatímann sem er sumarið. Ferðamenn sækja frekar í ferðaþjónustu á svæði sem býr 

yfir sérstöðu og með aðild að jarðvangssamtökum sé það ákveðinn gæðastimpill, samfélagið 

njóti góðs af starfseminni sem stuðlar að nýsköpun og sjálfbærri þróun, með tengslanetinu er 

hægt að sækja í reynslubrunn annara og möguleikar á ýmsum samstarfsverkefnum 

(Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 2010). 

2.5.1 Umfang Kötlu jarðvangs 

Jarðvangurinn nær yfir landsvæði þriggja sveitarfélaga, Rangárþings eystra, 

Mýrdalshrepps og Skaftárhrepps en sameiginlegt flatarmál þeirra er 9542 km2, rúm 9% af 

Mynd 1 Merki Kötlu Jarðvangs. Heimild: Katla Geopark 
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heildarflatarmáli Íslands, og íbúafjöldi á svæðinu er um 2700 manns (Markaðsstofa 

Suðurlands, e.d.). Af þeim er Rangárþing eystra fjölmennast með rúmlega 1700 íbúa en hin 

tvö eru svipuð með tæplega 500 íbúa hvort (Hagstofa Íslands, 2012). 

 

Mynd 2 Umfang Kötlu Jarðvangs. Heimild Katla Geopark 

Sveitafélögin þrjú sem standa á bak við jarðvanginn eiga margt sameiginlegt. Í þeim öllum 

eru sjáanleg merki eldvirkni, ýmsar jarðfræðilegar minjar, jöklar og mikið af náttúruperlum 

sem ferðamenn sækjast eftir að sjá og skoða. Þjóðvegur 1 liggur í gegnum svæðið sem gerir 

aðgengi svæðisins gott. Þrír þjónustukjarnar eru á svæðinu, einn í hverju sveitarfélagi, 

Kirkjubæjarklaustur í Skaftárhreppi, Vík í Mýrdalshreppi og Hvolsvöllur í Rangárþingi eystra 

sem er þeirra stærstur. Meginatvinnuvegur svæðisins er ýmis landbúnaður og ferðaþjónusta 

ásamt almennri þjónustu og litlum iðnaði. Á Hvolsvelli er stór starfsstöð Sláturfélags 

Suðurlands sem er stór atvinnurekandi þar, hún framleiðir m.a. hinar frægu SS pylsur og oft 

leggur pylsulyktina yfir þorpið.  

Samkvæmt skýrslu sem unnin var fyrir Mýrdalshrepp vegna Kötluseturs, rannsókna- 

og fræðasetur ásamt menningarmiðstöð í Vík, þá hefur íbúaþróun í sveitarfélaginu verið 

neikvæð síðustu ár, en það er samt á meðal fjölsóttustu staða landsins hjá ferðamönnum og 

mikið er af dagsferðum fyrir erlenda ferðamenn frá Reykjavík á svæðið (Gísli Sverrir 
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Árnason, 2010-a). Samskonar skýrsla var unnin fyrir Skaftárhrepp vegna Kirkjubæjarstofu, 

þekkingarsetur á Kirkjubæjarklaustri. Í henni kemur fram að íbúum sveitarfélagsins hefur 

fækkað jafnt og þétt undanfarin ár en jafnframt að fjöldi ferðamanna sem fara þar í gegn er 

töluverður (Gísli Sverrir Árnason, 2010-b).  

Á svæðinu eru fjölbreyttir gistimöguleikar, tjaldsvæði, fjallaskálar, gistiheimili, 

bændagisting og hótel. Þá er ýmsa afþreyingu þar að finna s.s. hestaleigur, ýmsar gönguleiðir, 

sundlaugar, golf, snjósleðaferðir, jöklaskoðun og margs konar leiðsagnaferðir.  

2.5.2 Væntingar og þekking 

Ólöf Ösp Halldórsdóttir skrifaði haustið 2011 ritgerð í tengslum við BS gráðu í 

ferðamálafræði við Háskóla Íslands, þar sem hún  rannsakaði viðbrögð, væntingar, þekkingu 

og tækifæri heimamanna vegna Kötlu jarðvangs. Þar tók hún viðtöl við tíu einstaklinga, fimm 

ferðaþjónustuaðila, þrjá sveitastjóra og tvo úr undirbúningshópi Kötlu jarðvangs. Hennar 

niðurstöður eru að almennt sé ekki mikil þekking á því hvað jarðvangur er og hvað þetta geri 

fyrir svæðið. Flestir höfðu þó heyrt eitthvað af verkefninu Kötlu jarðvang og voru jákvæðir í 

garð þess og töldu tækifæri í því, en töldu að kynna þyrfti það betur og koma upp merkingum 

fyrir almenning og ferðamenn. Ferðaþjónustuaðilar töldu að svæðið myndi styrkjast í 

ferðaþjónustu og jafnvel aukast samvinna á milli aðila. Sveitastjórar tóku í sama streng ásamt 

því að fræðsla yrði aðgengilegri um jarðfræðilega sérstöðu og líklegra væri að gestir dveldu 

lengur á svæðinu. Einnig að samstarf yrði meira milli sveitarfélaganna. Þá eru væntingar um 

að svæðið í heild styrkist, innviðir þess og atvinnutækifæri (Ólöf Ö. Halldórsdóttir, 2011). 

Þessar niðurstöður Ólafar eru í takt við það sem fram kemur á fundum og kynningum sem 

sóttir hafa verið í tengslum við þessa ritgerð. Íbúar sem stjórnendur líta á þetta sem tækifæri 

og lyftistöng fyrir svæðið en almennt vita íbúar takmarkað hvað felst í því að svæðið sé 

jarðvangur. Með ráðningu rekstrarstjóra fyrir Kötlu jarðvang í byrjun árs 2012 þá er að 

komast skriður á starf jarðvangsins og kynningu hans út á við. Komin er sérstök heimasíða 

sem ætluð er til upplýsinga fyrir ferðamenn, Katlageopark.is, og í bígerð er önnur síða sem 

verður til upplýsinga fyrir íbúa, jarðvangur.is, þar sem ýmsar upplýsingar varðandi verkefnið 

verða, en þessar upplýsingar voru áður á Katlageopark.is.  

2.5.3 Framtíðarsýn og næstu skref 

Rætt var við Vilborgu Örnu Gissurardóttur, rekstrarstjóra Kötlu jarðvangs, um hver væri 

framtíðarsýn, markmið og næstu skref jarðvangsins. Gaf hún greinagóðar upplýsingar og 

aðgang að efni um þessi atriði. Litið er á jarðvanginn sem byggðaþróunarverkefni fyrir 
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sveitarfélögin sem að honum standa og vonast er eftir eflingu svæðisins sem hefur átt undir 

högg að sækja í byggðaþróun, sérstaklega eftir því sem austar dregur. Markmiðið er að gera 

jarðvanginn að áfangastað fyrir ferðamenn þar sem dvalist er í nokkra daga. Vörumerkið 

Katla jarðvangur á að byggja á ímynd svæðisins sem er: fjölbreytilegt landslag og mögnuð 

náttúrufegurð, stórmerkileg jarðsaga, land í mótun, hugarfar íbúa, samspil menningar og 

náttúru. Vörumerkið á að endurspegla mikil gæði í náttúrutengdri ferðaþjónustu, sjálfbæra 

þróun í ferðaþjónustu, ferðaþjónustu sem byggir á sérstöðu svæðisins með tilliti til jarðminja, 

menningar, náttúru og dýralífs, það er jarðminjaferðamennsku. Framtíðarsýnin sé að gera 

eftirfarandi: 

 Byggja upp áfangastaði í samvinnu við sveitarfélög og hagsmunaaðila. 

 Útbúa fræðsluefni fyrir ferðamenn. 

 Stuðla að sjálfbærri þróun innan svæðis. 

 Bjóða upp á námskeið fyrir heimamenn og hagsmunaaðila. 

 Byggja upp vörumerkin Katla Geopark og Kötluafurðir. 

 Vinna í þematengdri vöruþróun í samvinnu við heimaaðila. 

 Vera með öfluga markaðssetningu á svæðinu. 

Þegar er byrjuð vinna í tengslum við þetta, nefna má gerð kynningarbæklinga, gerð 

upplýsingaskilta, gerð vörumerkja og einkaleyfi þeirra fyrir jarðvanginn og Kötluafurðir. 

Ferðamennsku svæðisins verði skipt í fjögur þemu sem öll falla undir jarðminjaferðamennsku: 

 Jarðfræðitengd ferðamennska – skólahópar og fræðsluferðir. 

 Útivist og afþreying – skipulagðar alferðir og dagsferðir. 

 Menningartengd ferðaþjónusta – viðburðir, söfn og sýningar. 

 Náttúruskoðun – fuglaskoðun og ljósmyndaferðir. 

Markhópurinn er fjölbreyttur: ágætlega efnað fólk á miðjum aldri með uppkomin börn, 

sértækir hópar eins og fuglaskoðarar, ljósmyndarar, skólahópar o.s.frv., útivistar- og 

ævintýrafólk, Íslendingar á ferðalagi sem og útivistar- og gönguhópar. Markaðssetning fari 

fram með heimasíðu, notkun samfélagsmiðla, auglýsinga í ferðaritum, umfjöllunum, 

ferðasýningum, ferðapökkum fyrir ferðaskrifstofur og samvinnu við Markaðsstofu Suðurlands 

(Vilborg A. Gissurardóttir, munnleg heimild, 21. apríl 2012).  

Stofnaður hefur verið hópur framleiðenda á svæðinu, bæði hvað varðar mat, handverk og 

notkun staðbundinna matvæla á veitingahúsum. Þessi hópur hefur í samstarfi við jarðvanginn 

þróað merkið Kötluafurðir sem tákn vöru af svæðinu. Kötluafurðir hlutu styrk úr 

Vaxtarsamningi Suðurlands árið 2011 en markmiðið er að styrkja aðila í framleiðslu og 
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fyrirtækjarekstri, auka fjölbreytni í framleiðslu og atvinnusköpun (Þuríður Aradóttir, munnleg 

heimild, 24. apríl 2012).  

Á vegum jarðvangsins var haldin jarðvangsvika 23.-29. apríl 2012 þar sem ýmsir 

viðburðir voru á svæðinu, en þetta verður árlegur viðburður. Þá er fyrirhugað á árinu 2012 að 

hafa ratleik í snjallsíma, fuglaskoðunarverkefni, styrkja innviði á 15 áfangastöðum og gera 

kannanir meðal ferðamanna (Vilborg A. Gissurardóttir, munnleg heimild, 21. apríl 2012). 
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3 Gögn og rannsóknaraðferðir 

3.1 Aðferðir  

Til að svara rannsóknarspurningum sem settar eru fram í inngangi var beitt eigindlegri 

rannsóknaraðferð, efnisgreiningu (e. content analysis) þar sem nýtt eru fyrirliggjandi gögn (e. 

secondary data analysis) og leitað var að gögnum, bókum og greinum sem gætu nýst við að 

svara spurningum. Internetið inniheldur mikið magn upplýsinga þar sem hægt er að leita í 

gagnabönkum, greinasöfnum, fagtímaritum og leita eftir bókum sem fjalla um tiltekin efni. 

Eigindleg rannsóknaraðferð rannsakar m.a. merkingu í gegnum orð og texta. Með því að nýta 

fyrirliggjandi gögn þá er hægt að tengja saman upplýsingar úr mismunandi gögnum og greina 

hvort fram koma sameiginlegir þættir eða nýjar upplýsingar/tengingar (Finn, Elliott-White og 

Walton, 2000).  

Þann 29 ágúst 2011 var farið á fyrirlestur dr. Ross Dowling í Þjóðminjasafninu sem 

haldinn var á vegum Háskólafélags Suðurlands og Kötlu jarðvangs. Ross Dowling er einn 

virtasti sérfræðingur á sviði jarðminjaferðamennsku, skrifað bækur og greinar um efnið, 

haldið fjölda fyrirlestra og veitt víða ráðgjöf í tengslum við jarðminjaferðamennsku og 

jarðvanga. 

Sótt var jarðvangsráðstefna á Hvolsvelli þann 3. nóvember 2011 þar sem kynnt var 

hvað er jarðvangur og hver er hugsunin á bak við Katla Geopark. Ráðstefnan var á vegum 

Háskólafélags Suðurlands sem hefur borið meginþungann af vinnu við stofnun jarðvangsins 

Katla Geopark. Rætt var við Hrafnkel Guðnason verkefnisstjóra og Sigurð Sigursveinsson 

framkvæmdastjóra, báða hjá Háskólafélagi Suðurlands, um hvar væri hægt að hafa upp á 

gögnum sem kæmu að notum við rannsóknina.  

Sótt var málþing á Hvolsvelli þann 24. apríl 2012 um  mat og sjálfbæra ferðaþjónustu 

þar sem fjallað var um Kötluafurðir, afurðir tengdar Kötlu jarðvangi.  

Tekið var hálfstýrt viðtal við Vilborgu Örnu Gissurardóttur, en hún var ráðin 

rekstrarstjóri Katla Geopark í byrjun árs 2012.  

Undirbúningur fyrir rannsóknina hófst í nóvember 2011 þegar rannsóknarefnið var 

valið, vinna við öflun gagna hófst í febrúar 2012 og viðtal tekið í apríl 2012. 
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4 Niðurstöður 

Elstu jarðvangar eru ekki nema rúmlega tíu ára gamlir og því ekki komin mikil reynsla 

af því hver eru möguleg áhrif þeirra á samfélagið. Eitthvað virðist hins vegar í 

hugmyndafræði þeirra vera að ná til fólks víða um heim, því mikil fjölgun hefur orðið á þeim 

á þessum stutta tíma eða 85 jarðvangar í 27 löndum.  

Jarðvangar eiga að styðja samfélagið á staðnum, vinna í samvinnu við heimamenn, 

efla og auðga menningu þeirra, líf og afkomu. Ferðamennska er flókin blanda af viðskiptum 

og félagslegum athöfnum og áhrif þeirra eru ekki eins á öllum svæðum né timabilum. Það 

hvernig jarðminjaferðamennska getur stuðlað að þróun á svæði byggir á einkennum efnahags 

þess svæðis sem jarðvangurinn er staðsettur í, hversu vel skilgreind og raunsæ markmiðin eru 

með tilliti til þessara einkenna. Félagsleg og efnahagsleg áhrif fara eftir því hversu mikil 

eftirspurn ferðamennskunnar er og margföldunaráhrifum, margföldun á heildareyðslu 

ferðamanna (Eusébio og Lima, 2012). 

Hlutverk jarðvanga er að stuðla að sjálfbærri þróun svæðis, hafa lítil sem engin 

neikvæð áhrif en stuðla að jákvæðum. Mikið af því efni sem til er um jarðminjaferðamennsku 

og jarðvanga fjallar um möguleg góð áhrif á það samfélag sem þeir eru staðsettir í og hvernig 

best sé að hafa stjórnun innan þeirra. Lítið er hins vegar til um hver eru raunveruleg áhrif en 

vonandi verður úr því bætt eftir því sem meiri reynsla kemur af þeim víða um heim. Áhrif 

þeirra eru bæði félagsleg og efnahagsleg og oftast blanda af báðum. Komnar eru vísbendingar 

um áhrif þeirra víða um heim og verður gert grein fyrir hluta þeirra hér. 

4.1 Félagsleg áhrif  

Jarðvangar og jarðminjaferðamennska hafa möguleika á að hafa mikil áhrif á 

svæðisbundna sjálfbæra félagslega þróun. Verndun náttúrlegrar arfleifðar, vinsældir 

umhverfisverndunar og notkun staðbundinnar þekkingar við þessum þáttum eru hluti af stefnu 

jarðvanga. Staðbundinni menningu er gert hátt undir höfði innan jarðvanga og íbúar verða 

þannig meðvitaðir og stoltir af arfleifð sinni. Jarðvangar hafa samstarf við skóla svæðisins 

sem og háskóla og söfn og styrkja þannig og efla þekkingu svæðis. Einnig styðja þeir nýja 

afþreyingu fyrir ferðamenn  og nýsköpun í vöruþróun eins og tengingu matar við jarðminjar 

svæðis t.d. bakkelsi sem mótað er eins og steingervingar (Farsani, Coelho, Costa og 

Rodrigues, 2012). 

Á Lesvos eyju sem tilheyrir Grikklandi er einn elsti jarðvangurinn og hefur hann haft 

mikilvæg áhrif á þróun svæðisins. Yfir árið eru skipulagðir fjöldi vísindalegra og 

menningarlegra viðburða sem og málþing og ráðstefnur. Þetta hefur leitt til mikils 
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vísindastarfs á vegum ýmissa háskóla á svæðinu og notkunar á innviðum samfélagsins sem 

tengjast móttöku ýmissa fræðsluhópa. Heimsóknir skóla utan aðalferðamannatímans hefur 

einnig aukið vitund heimamanna á mikilvægi náttúrulegra minja og verndunar á arfleifð 

jarðarinnar. Í samstarfi við konur á svæðinu þá er haldin hátíð í landbúnaðartengdri 

ferðaþjónustu á sumrin þar sem kynnt eru gæði þeirra vara sem eru framleidd á svæðinu. 

Matur og drykkur er gert eftir gömlum uppskriftum og þarna komast gestir í snertingu við 

siði, menningu og staðbundnar vörur sem heimamenn eru stoltir af (Zouros, 2004). Bygging 

nútímasafns er lykilþáttur í að halda ferðamönnum á svæðinu, þar er útskýrð jarðminjaarfleifð 

Lesvos, en einnig er það stór söluaðili fjölda svæðisbundinna vara, bæði landbúnaðartengdra 

og hefðbundins handverks. Jarðvangurinn er aðalaðdráttarafl eyjunnar og framúrskarandi 

dæmi um hvernig heildstæð nálgun á verndun, eins og jarðvangar eru, getur verið árangursrík 

frá bæði sjónarhóli heimamanna og vísinda/verndarsinna (McKeever, Zouros og Patzak, 

2010). 

Í norðvestur hluta Írlands er Marble Arch Caves European Geopark jarðvangurinn. 

Svæðið er hefðbundið landbúnaðarsvæði og vegna nálægðar við hinar pólítísku deilur á 

Írlandi þá var aðgangur að svæðinu takmarkaður og lítill áhugi hjá mögulegum fjárfestum. 

Upphafið er þegar hellar á svæðinu voru gerðir aðgengilegir ferðamönnum árið 1985 og 

jarðvangurinn er síðan stofnaður árið 2001. Í dag er jarðvangurinn aðalmiðstöð ferðamanna í 

þessum hluta Írlands. 50 heimamenn vinna við jarðvanginn yfir háannatímann og 14 hafa 

heilsársatvinnu. Óbeinu áhrif jarðvangsins eru m.a. aukning á aðilum sem bjóða upp á 

gistingu, auknir möguleikar fyrirtækja og ný veitingahús í nálægum þorpum (McKeever, 

Zouros og Patzak, 2010).  

Í Geopark Naturtejo, Portúgal, er búið að gera m.a. mikið af gönguleiðum um svæði 

jarðvangsins, um 439 km. Þessir stígar draga að sér mikinn fjölda göngufólks og á stígunum 

er ekki aðeins útskýrð fjölbreytni jarðminja heldur einnig fjölbreytni lífríkis, sögulegar og 

menningarlegar hliðar svæðisins. Þetta hefur leitt til töluverðrar staðbundinnar þróunar eins 

og endurgerðar margra hefðbundinna húsa og Templar kastalans, opnunar gistihúss 

heimamanns og stofnun ævintýraferðafyrirtækis. Innan jarðvangsins hefur opnað jarðbakarí 

(e. GeoBakery) þar sem auk venjubundinna vara er framleiddar vörur þar sem útlit þeirra er 

byggt á steingervingum sem finnast á svæðinu, Trilobite og Granulite smákökur (Dowling, 

2010).  

Í Quehm Geopark í Íran, samþykktur í heimssamstarfsnet jarðvanga, GGN, árið 2006 

fyrstur í Miðausturlöndum, var gerð rannsókn meðal heimamanna, með spurningalista og 
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viðtölum árið 2009, til að fá vitneskju um þekkingu heimamanna á jarðvanginum og áhrif 

hans á menningu þeirra. Helstu niðurstöður voru síðan settar m.a. upp í SVÓT greiningu. 

Meðal niðurstaðna kemur í ljós að þó heimamenn séu almennt hlynntir þróun ferðamennsku í 

jarðvanginum og á svæðinu, þá var rúmlega helmingur sem taldi að það væru einnig neikvæð 

áhrif á samfélagið. Þau helstu væru: hnignun eða brotthvarf tungumáls heimamanna, aukin 

verðbólga, brotthvarf hefðbundinna siða og lífshátta, tilhneiging til þéttbýlislífsstíls, áróður 

fyrir að hætta notkun andlitsblæju, brotthvarf trúarlegra siða. Athyglisvert er að á meðan 

konur skiptust nokkuð jafnt í afstöðu sinni um neikvæð áhrif þá voru um 63% karla sem 

sögðu áhrifin neikvæð. Þrátt fyrir þessi neikvæðu áhrif þá töldu heimamenn einnig jákvæð 

áhrif eins og svæðishátíðir, sjávarréttahátíðir, auknar tekjur, menningarsamskipti, 

handverksaðstöðu fyrir konur, árstíðabundin og hlutastörf og frumkvöðlatækifæri sérstaklega 

fyrir konur. Helstu styrkleikar voru svæðisbundin matur, tungumál og fatnaður, útgáfa bóka 

og myndasafna um arfleifð svæðisins, hátíðir, safn og handverksaðstaða. Tækifæri voru helst 

endurbygging íranskra og portúgalskra kastala í menningarsöfn, að yrkja ljóð um jarðvanginn 

á mállýsku heimamanna sem væri flutt á hátíðum og halda árlega jarðvangshátíð. Helstu 

veikleikar voru skortur á veitingahúsum heimamanna og svæðisbundnum mat, skortur á 

bæklingum um sögulega og menningarlega arfleifð jarðvangsins, skort á jarðminjahátíðum, 

fræðsluáætlunum og ferðum, vöntun á svæðisbundnum markaði undir vörumerki 

jarðvangsins. Helstu ógnir voru náttúruhamfarir eins og jarðskjálftar, fjöldaferðamennska og 

ósjálfbær ferðamennska sem gæti breytt siðum og hefðbundinni menningu. Í ljós kom að 

nokkrir veikleikar og ógnir hafa áhrif á jarðvanginn og aðgerðaráætlun var send til UNESCO 

og þegar hún verður innleidd þá munu sumir veikleikarnir verða yfirunnir (Farsani, Coelho og 

Costa, 2012-b).    

     

4.2 Efnahagsleg áhrif 

Efnahagsleg áhrif af jarðminjaferðamennsku eru áhrif á efnahag áfangastaðar sem 

afleiðing af þeim gerðum ferðamanna sem koma í jarðvanga. Þó að efnahagsleg áhrif 

ferðamennsku séu vel greind þá hefur afar takmarkað af rannsóknum skoðað efnahagsleg 

áhrif jarðminjaferðamennsku. Kenningin er hins vegar sú að jarðminjaferðamennska geti haft 

mikið vægi í efnahagslegri þróun samfélaga þar sem jarðvangur er (Eusébio og Lima, 2012). 

Á Lesvos eyju hefur jarðvangurinn haft mikil áhrif á atvinnuleysi svæðisins. Síðan 

árið 1995 hafa 25 ungir starfsmenn fengið vinnu hluta úr ári (8 mánuði) í tengslum við 

safnastarfsemi auk fimm heilsársstarfa í jarðvanginum. En mikilvægara er þó fjöldi annara 
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atvinnutækifæra sem skapast hafa tengd ferðamennsku í gistingu, veitingastöðum og 

afþreyingu vegna aukins fjölda ferðamanna á svæði jarðvangsins. Þá er fjöldi ýmissa 

handverksmanna í samstarfi við jarðvanginn (Zouros, 2004). Í þorpinu Sigri á Lesvos eyju 

hefur fjöldi gististaða með morgunverði tvöfaldast á fáum árum til að mæta eftirspurn. Einnig 

hefur komið í ljós að gestir hafa aukið þann tíma sem heimsókn þeirra í jarðvangssvæðið 

tekur (Zouros, 2010). 

Í Kína er mikill fjöldi jarðvanga. Áhugaverðar eru tölur um aukna atvinnu og tekjur á 

svæðum þar sem jarðvangar eru. Í grein Xun og Ting (2003) eru tekin dæmi um tvo 

jarðvanga. Sá fyrri er Yuntai National Geopark í Henam og var samþykktur árið 2001. Það ár 

voru gestir 600.000 og tekjur af aðgangseyri námu um 14 milljón yuan, tvöföld innkoma fyrri 

ára. Árið 2002 voru gestir orðnir 940.000 og tekjur af aðgangseyri 27.2 milljónir yuan. 

Ferðamennska efldi alla þjónustu og jók atvinnu á svæðinu, árið 2002 jukust tekjur af 

þjónustu um 15%. Meira en 60 hótel eru nýlega byggð í sveitarfélaginu og um 4000 störf 

sköpuðust vegna þróunar ferðaþjónustu. Seinni jarðvangurinn er Jinhu National Geopark í 

Tanningsýslu, stofnaður árið 2000. Árið 2001 voru heildartekjur frá ferðamennsku 202 

milljón yuan, 35,7% hærri en árið áður og 13,5% af GDP sýslunnar. Tekjur af 

ferðaþjónustutengdri þjónustu voru 450 milljónir yuan, 12,3% hærri en árið áður og nærri 

30% af GDP sýslunnar. Ferðaþjónusta er því orðin stoðatvinnugrein sýslunnar, komið með 

störf eins og veitingarekstur, fólksflutninga og menningarafþreyingu og skapað störf fyrir um 

2800 manns. Þá leystist fólksflótti sem var til staðar vegna stíflugerðar á svæðinu því ný störf 

sköpuðust sem gefa fólki þrisvar til fimm sinnum meiri tekjur (Xun og Ting, 2003).  

Gerð var rannsókn árið 2007 í jarðvangnum Geopark TERRA.vita í Þýskalandi til að 

reyna að meta efnahagsleg áhrif hans. Gestir voru taldir og lagðar fyrir þá spurningakönnun 

12 sinnum yfir átta mánaða tímabil á níu stöðum í jarðvanginum. Helstu niðurstöður leiddu í 

ljós að gestir voru ekki að eyða meira en meðaltal í gistingu en þeir eyddu töluvert meira í mat 

og aðra þjónustu/afþreyingu en meðaltal er. Jarðvangurinn var stofnaður árið 2001 og þá 

breytt úr náttúrugarði sem var fyrir frá árinu 1962. Innviðir voru því fyrir hendi og ekki hægt 

að tala um aukningu á t.d. gistirými en hægt er að fullyrða að starfsemi jarðvangsins vinnur að 

efnahagslegri þróun svæðisins. Til að skoða margfeldiáhrif af  jarðvanginum þá var notast við 

0,55% sem er varlega áætlað. Það leiddi í ljós um 300 heilsársstörf sem skapast af því sem 

ferðamenn hafa fyrir stafni (Hartling og Meier, 2010).  
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5 Umræður og ályktanir 

Lagt var upp með það markmið að afla vitneskju um tilgang Kötlu jarðvangs og 

möguleg áhrif hans á það samfélag sem hann er staðsettur í. Sem íbúi í einu sveitarfélaganna 

að baki jarðvangnum Katla Geopark, eina jarðvanginum sem er á Íslandi, þá kviknaði áhugi á 

að skoða hvað það þýðir fyrir íbúa svæðisins að búa og starfa í jarðvangi. Almenn vitneskja 

um hvað jarðvangur innifelur er frekar takmörkuð meðal íbúa, en flestir telja að þetta geti 

verið lyftistöng fyrir svæðið og þá sérstaklega fyrir ferðaþjónustu svæðisins. Þetta kemur 

greinilega í ljós í ritgerð Ólafar Aspar Halldórsdóttur (2011) um viðbrögð, væntingar, 

þekkingu og tækifæri Kötlu jarðvangs. Hennar niðurstaða er að mikil trú sé á jarðvanginn, 

sérstaklega í tengslum við ferðaþjónustu og lengingu ferðamannatímabilsins á svæðinu. Meiri 

þekkingu og fróðleik vantar hins vegar hjá íbúum sem ekki hafa unnið beint að stofnun 

jarðvangsins og stefnan væri að kynna hann betur á meðal þeirra m.a. með fleiri 

kynnngarfundum, upplýsingaskiltum, bæklingum og upplýsingum á netinu (Ólöf Ö. 

Halldórsdóttir, 2011). 

Ferðaþjónusta snýst um að selja drauma og tengist því hinni eilífu leit að tilgangi 

lífsins. Hún er um að upplifa eitthvað sem er einstakt og dreifbýli nýtur sífellt meiri vinsælda í 

leitinni að einstakri upplifun (George, Mair og Reid, 2009). Það að vera úti í náttúrunni og 

náttúrulegu umhverfi  þar sem eitthvað er haft fyrir stafni, allt frá rólegri gönguferð upp í 

æsispennandi ævintýraferð, nýtur sífellt meiri vinsælda hjá fólki sem daglega er í 

borgarumhverfi. Ísland á mikla möguleika í hvers kyns ferðaþjónustu tengdri náttúru þar sem 

stutt er fyrir ferðamenn að komast úr þéttbýli í náttúruna. Vegna sérstöðu Íslands á mörgum 

sviðum jarðfræði og jarðminja þá er jarðminjaferðamennska góður kostur fyrir landið í 

markaðssetningu. Landið býr yfir fjölda eldfjalla sem eru mismunandi að gerð, ummerki 

eldvirkni eru víða sjáanleg, skil tveggja fleka jarðarinnar, Evrópuflekans og N-

Ameríkuflekans, ganga í gegnum landið og eru greinleg víða. Jarðhiti er víða og náttúrulegar 

heitar laugar, hverasvæði með sinni sérstöku lykt og gjarnan mikilli litadýrð. Þá má ekki 

gleyma víðáttunni og hversu vel sést til alla átta sem skapar mikið útsýni en það er fyrir marga 

ferðamenn mikil sérstaða vegna þess hve þeir eru vanir miklum trjágróðri sem byrgir sýn.  

Jarðminjaferðamennska er tiltölulega ný í flóru ferðamennsku en hún sprettur upp úr 

náttúruferðamennsku með meginhluta hugmyndafræði vistferðamennsku að leiðarljósi. Þar 

sem þetta er nýleg tegund ferðamennsku þá eru skilgreiningar á henni ekki samhljóða og 

vantar að skapa sameiginlega sátt um hvernig skilgreiningin eigi að vera. Gæta þarf að ekki sé 

gengið á auðlindir og heimamenn séu sáttir við þróun ferðamennsku á svæðinu. Þessi tegund 
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ferðamennsku felur í sér að ferðamaðurinn er oft í návígi við náttúruöfl eins og heita hveri, 

vatnsmikilar ár, jökla og eldvirkni. Við þessar aðstæður þarf að gæta fyllsta öryggis með 

fræðslu, stýringu á umferð og takmörkum á því hversu nálægt ferðamaðurinn kemst svo ekki 

verði slys. Jafnframt þarf að fræða og túlka fyrir ferðamanninn til að hann njóti sinnar 

upplifunar til fulls (Newsome og Dowling, 2010-b). 

Sú hugmyndafræði sem liggur að baki jarðvöngum og hvernig þeir eiga að vinna með 

og í samfélaginu sem þeir ná yfir er góð. Þeir eiga að stuðla að staðbundinni þróun á öllum 

sviðum samfélagsins, fræða, vernda og stuðla að sjálfbærri þróun svæðis. Stefnan við að ná 

þessum markmiðum á að vera heildræn. Skoða á framlag jarðvangs í gegnum auðgun og 

kynningu ákveðinnar ímyndar sem tengd er jarðminjaarfleifð og þróun ferðamennskutengdra 

athafna. Þetta á að hafa bein áhrif á svæðið, lífsskilyrði íbúa og umhverfið. Leiða til 

endurnýjunar á gildum arfleifðar svæðisins og þannig taka þátt í að endurvekja alla menningu 

svæðisins. Síðast og ekki síst á viðurkenndur jarðvangur að starfa í samstarfsneti jarðvanga, 

hafa samstarf með öðrum jarðvöngum og frumkvöðlum heimamanna, skapa og kynna nýjar 

vörur sem tengjast jarðminjum og menningararfleifð svæðisins (McKeever ofl., 2010). 

Töluvert hefur verið birt af greinum um jarðminjaferðamennsku og jarðvanga sem og 

gefnar út bækur um sama efni. Þessi hlið ferðamennsku hefur verið töluvert skilgreind þó ekki 

sé komin heildarsátt um endanlega skilgreiningu. Þá hefur jafnframt verið fjallað um hvað 

gerir hana sérstaka fyrir ferðamenn og íbúa svæðisins sem þeir heimsækja. Fjallað eru um 

hvaða áhrif jarðvangar og ferðamennska tengd þeim eiga að hafa fyrir heimamenn og 

landsvæði. Hvernig æskileg þróun er og hvernig stjórnun skal háttað til að ná sem mestum 

árangri fyrir heimamenn án þess að ganga á auðlindir svæðisins. Þar er meginþemað að leitast 

eigi við sjálfbæra þróun, samstarf við heimamenn og að þeir hafi frumkvæði og stjórn. Einnig 

að hagur heimamanna vænkist með auknum atvinnutækifærum, gerð og sölu ýmissa vara og 

matvæla og efnahagslegur leki af svæðinu verði sem minnstur þannig að heimamenn njóti 

góðs af þeim auðlindum sem svæðið býr yfir. Vinna skuli gegn neikvæðum áhrifum á öllum 

sviðum, bæði umhverfislegum sem félagslegum og efnahagslegum.  

Erfitt er að fullyrða neitt um hver áhrif jarðvanga, á svæði sem þeir eru staðsettir í, 

verða þegar fram í sækir þó ýmsar vísbendingar lofi góðu í þeim efnum. Þar sem elstu 

jarðvangar heims eru einungis rúmlega tíu ára gamlir og flestir þeirra verulega yngri þá er 

ekki mikið búið að rannsaka hvort áhrif þeirra í raun séu í takt við þá stefnu sem lagt er upp 

með. Lítið hefur verið rannsakað ennþá hver áhrifin eru á heimamenn og samfélag þeirra. 

Reynt var að leggja mat á efnahagsleg áhrif þeirra  hvað varðar einn þeirra í Þýskalandi, 



 
30 

 

rannsókn Hartling og Meier (2010)  og niðurstaðan þar gefur ákveðnar vísbendingar sem 

marg jákvætt er við. Hins vegar vantar fleiri rannsóknir til að geta fullyrt nokkuð ennþá og 

kemur sú athugasemd fram í rannsókn þeirra. Sama má segja um rannsókn Farsani, Coelho og 

Costa (2012-b) sem gerð var í Íran varðandi félagsleg áhrif. Þar koma í ljós ákveðnar 

vísbendingar um bæði neikvæð og jákvæð áhrif hjá heimamönnum. Í kjölfar rannsóknarinnar 

var gerð aðgerðaráætlun til að vinna á móti neikvæðu áhrifunum og fróðlegt væri að skoða 

mat heimamanna eftir nokkur ár um hvernig hún virkaði.  

Katla jarðvangur er að mörgu leyti spennandi kostur fyrir sveitarfélögin sem að honum 

standa og íbúa þeirra. Á svæðinu er mikil náttúrufegurð og fjölbreytni í náttúrufari, sérstæðar 

jarðfræðiminjar, ummerki sýnileg eftir eldgos, eldfjöll, jarðhiti, jöklar og miklar andstæður 

allt frá vel grónu og grösugu landi til svartra sanda. Aðgengi að svæðinu er gott því þjóðvegur 

eitt liggur eftir því endilöngu og mikið er af vegum, slóðum og gönguleiðum. Svæðið er 

mikið sótt af ferðamönnum en töluverður efnahagslegur leki er af svæðinu, sérstaklega í formi 

dagsferða frá Reykjavík þar sem ferðamenn nýta aðeins brot af þjónustu og afþreyingu 

svæðisins samanborið ef þeir dveldu yfir eina nótt eða fleiri. Íbúar eru flestir jákvæðir í garð 

jarðvangsins og hafa jákvæðar væntingar um hann. Hugur er í mörgum sem eru í 

ferðaþjónustu að lengja tímabilið og auka framboð á ýmissi afþreyingu og þjónustu fyrir 

ferðamenn. Gera á aðgengilegt og auðþekkjanlegt fyrir ferðamenn matvöru og ýmist handverk 

sem er af svæðinu. Sameiginlegt merki yfir staðbundnar vörur er Katlaafurðir og þannig tengt 

jarðvanginum. Gæta verður að því hvaða vörur fá að bera þetta merki, vörur séu af svæðinu 

þannig að enginn vafi leiki á uppruna þeirra fyrir ferðamenn.  

Fróðlegt væri að fylgjast með hvernig þróunin verður á svæðinu, rannsaka og meta 

hvaða áhrif munu koma fram, bæði jákvæð og neikvæð. Gott tækifæri er að fara í 

langtímarannsókn þar sem skoðað yrði áhrif á ferðaþjónustu, byggðaþróun, lengingu 

ferðamannatímabils og þróun í átt að sjálfbærni. 
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