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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er skoðað hvernig ferðamálum er háttað á Hesteyri, en Hesteyri er lítið þorp á 

Vestfjörðum. Hesteyri sem er í Hornstrandafriðlandinu er nú vinsæll ferðamannastaður á 

sumrin. Þar eru níu hús og í nokkrum þeirra er sumarábúð en til Hesteyrar sækja ferðmenn í 

dagsferðir og einnig lengri ferðir undir leiðsögn. Markmiðið rannsóknar var að skoða hvernig 

uppbygging hefur átt sér stað á Hesteyri og hvort einhverri grunnstefnu hafi verið fylgt með 

tilliti til ferðamála á svæðinu og hvort grundvöllur sé fyrir ferðaþjónustu til framtíðar litið án 

breytinga. Eftir aðferðum eigindlegra rannsókna voru sendir spurningalistar til húseigenda, 

ferðaþjónustuaðila og landvarðar og almennt rætt við þátttakendur við vinnslu rannsóknar. 

Rannsóknin leiddi það í ljós að engin sérstök stefna er í ferðamálum á Hesteyri og óljóst er 

með framtíð hennar. Engin sérstök gögn voru til um fyrirhuguð ferðamál á Hesteyri og ekkert 

skipulagt samstarf virtist vera um framtíð svæðisins þó að nokkur félög séu starfrækt með það 

að leiðarljósi að fara yfir ýmis málefni í Hornstrandafriðlandinu. Af viðmælendum að dæma 

þá er áhugi á að marka stefnu um ferðamál á Hesteyri og töldu viðmælendur það afar 

mikilvægt að það yrði gert í náinni framtíð Að mínu mati er óásættanlegt að það sé stunduð 

ferðaþjónustu á friðlandi sem fylgir engri stefnu og getur þar af leiðandi haft neikvæð áhrif á 

svæðið. Það er því skrítið að fjöldi ferðamanna inn á svæðið stjórnist aðeins af 

ferðaþjónustuaðilum en ekki af þeim sem bera ábyrgð á svæðinu í heild sinni. 

 

Abstract  

In this essay the tourism structure at Hesteyri in the West fjords of Iceland is analyzed. 

Hesteyri is in Hornstrandir area which is partly reserved land. It is now a popular tourist 

destination in the summertime. There are nine houses and in some of them people live over 

the summertime. The tourism in Hesteyri is mostly based on daytrips but also longer trips 

with guides. The goal of the research was to look into how the structure has been in Hesteyri 

over the years, and how the outlook of tourism in the area looks without any changes. During 

the research, home owners, tourism service stakeholders and the ranger were interviewed 

using qualitative researches methods. 

The findings from the research were that there is no specific structure followed in tourism and 

the future is unsure. No specific data was available about tourism planning on Hesteyri and no 

organized cooperation exists about the future of the region, but there are some groups 

operating individually working on going over the issues of the Hornstrandir reserve land. The 

taking from the interviews gave the idea that there is an interest to create a policy for the area 

and they said it was very important that it would be done in the nearest future so the area will 

be able to handle the tourists without damaging the untouched land and not causing risk for 

homeowners and tourism companies. From my point of view it is totally unacceptable that 

there is an active tourism going on in reserve land without  specific policies and that type of 

behavior can have negative effect on the area. Therefore it is highly remarkable that the 

number of tourists admitted into the area is only controlled by the tourism stakeholders, and 

not by those who are responsible for the whole area. 
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Þakkir 
 

Ég vil byrja á því að þakka þátttakendum kærlega fyrir að sýna rannsókninni mikinn áhuga, 

vitneskja og reynsla þeirra var stoðin að þessari rannsókn. Sérstaklega vil ég þakka Jóni 

Björnssyni fyrir góða leiðsögn á meðan ég dvaldi á Ísafirði, eins vil ég þakka Vesturferðum 

fyrir að bjóða mér með í ferð til Hesteyrar, en því miður komst ég ekki með vegna veikinda. 

Ég vil þakka ómetanlegan stuðning frá fjölskyldu og vinum sem hvöttu mig áfram á meðan á 

vinnu stóð, það var gríðarlega mikilvægt. Móðir mín fær sérstakar þakkir fyrir góðan stuðning 

og hjálpsemi við að koma mér í tengsl við fólk sem þekkti mikið til Hesteyrar. Við áttum 

góðar samverustundir á Ísafirði meðan á heimildasöfnun bar hæst. Ég vil einnig þakka 

Katrínu Önnu Lund fyrir samstarfið á meðan verkefnavinnu stóð. 
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1 Inngangur 
 

Tækifærin í ferðaþjónustu á Vestfjörðum hafa sjaldan verið fleiri og meðal annars hefur 

frumkvöðlastarf skilað fjölbreyttum verkefnum tengdum ferðaþjónustu. Dæmi um þau eru 

skipulagðar ferðir á kajak, sjóstangaveiði, skútusiglingar, skipulagðar gönguferðir, refasetur, 

skipulagðar hátíðir tengdar sögu og tónlist og síðast en ekki síst sjóferð til Hesteyrar. 

 

Hesteyri í Jökulfjörðum hefur verið nokkurs konar miðstöð gönguferðamanna, vegna þess að 

þaðan liggja margar gönguleiðir yfir til Hornstranda og einnig yfir til Aðalvíkur. Til Hesteyrar 

fara líka dagsferðamenn til að skoða staðinn og hlusta á sögu hans undir leiðsögn. Undanfarin 

ár hafa ferðamenn getað fengið sér kaffi í gamla læknishúsinu og jafnvel gist þar, en sú 

aðstaða er tiltölulega nýtilkomin og er rekin af eigendum hússins. Tjaldsvæði hefur þó lengi 

staðið ferðamönnum til boða. Hesteyri fór í eyði um árið 1952 en í dag eru húsin frá byggð 

notuð sem sumarhús. Uppbygging til ferðamennsku hefur verið torveld vegna þess að 

Hesteyri er í Hornstrandafriðlandinu sem var stofnað árið 1975 til að vernda lífríki og náttúru 

svæðisins og þar á meðal eru húsin vernduð. 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um Hesteyri í Jökulfjörðum sem ferðamannastað. Hesteyri er 

margbrotinn staður og því ekki úr einum þætti að vinna en í 2. kafla, Fræðilegur bakgrunnur, 

er lesendum gefin betri innsýn í efnistök ritgerðarinnar. Þar eru viðeigandi hugtök úr 

ferðamálafræðum sett í samhengi við umfjöllunarefni ritgerðarinnar. Í 3. kafla, 

Rannsóknarsvæðið, er Hesteyri svo sett í samhengi við þessi sömu hugtök og staðurinn 

skilgreindur og túlkaður eftir þeim. Rannsóknarsvæðið er kynnt og farið verður yfir hvað 

núverandi ferðaþjónusta býður upp á og hvernig hún kom til.  

 

Í 4. kafla, Aðferðir og gögn, er rannsóknaraðferðum og þátttakendum rannsóknar nánar lýst 

og í 5. og 6. kafla, Niðurstöður og Umræður og Ályktanir, er farið yfir niðurstöður viðtala og 

niðurstöður rannsóknarinnar greindar og túlkaðar. Höfundur tók viðtöl við nokkra 

hagsmunaaðila tengda ferðaþjónustu staðarins, svör þeirra eru greind og dregnar ályktanir um 

hvernig ferðaþjónustan á Hesteyri mun þróast í framtíðinni. Þannig eru framtíðarmöguleikar 

Hesteyrar sem ferðamannastaðar eru metnir út frá styrkleikum og veikleikum hennar nú.  

 

Hér verður einnig litið á þá þætti sem þarf að huga að við uppbyggingu ferðaþjónustu á 

friðlandi, m.a. verður kannað hvort ferðaþjónustan sé rekin í sátt við landeigendur, 

húseigendur og síðast en ekki síst með tilliti til náttúrunnar. Rannsóknarspurningar eru 

eftirfarandi: Hver er sérstaða Hesteyrar? Hvernig mun Hesteyri þróast sem ferðamannastaður í 

framtíðinni? Mun aukinn ferðamannastraumur hafa áhrif á sérstöðu staðarins? Er samráð milli 

hagsmunaaðila varðandi uppbyggingu innviða og þróun ferðaþjónustu á Hesteyri?





 

3 

 

2 Fræðilegur bakgrunnur 

 

2.1 Endursköpun staðar 
 

Byggðarþróun á Hesteyri var allt til ársins 1950 en síðan þá hefur tilvist staðarins breyst. 

Hesteyri er ekki lengur traustur atvinnugrundvöllur og kjörinn búsetukostur eins og áður var 

til loka byggðarþróunar heldur sumardvalarstaður, viðkomustaður ferðamanna og þar að auki 

á friðlandi. Þar af leiðandi hefur hlutverk Hesteyrar endurmótast. Hugtakið endurmótun (e. 

reinvention) innan ferðamálafræða þýðir að staður sé endurmótaður, endurnýjaður eða 

endurskilgreindur. Nokkrar þekktar aðferðir við endurmótun hafa á undanförnum árum breytt 

einkennum margra áfangastaða. Þessi endursköpun og jafnframt þróunarferill er stöðugt í 

gangi. Sumir þróunarferlar breyta tilvistargrundvelli staða, t.d. fela það í sér að landslag 

náttúrunnar breytist og bæir eða borgir taka á sig nýja mynd. Breytingar í kjölfar sífelldrar 

endurskipulagningar á grundvelli staðarins geta leitt til breytinga á þeirri ímynd sem staðurinn 

hefur og því sem auðkennir hann. (Viken & Nyseth, 2009). 

Endursköpun staðar getur bæði verið ferli sem er skipulagt fyrirfram eða óviljandi afleiðingar 

af daglegu lífi fólks. Þegar staður er endurskapaður og  tekur jafnvel á sig nýja mynd við 

þróun þykir það áhugavert rannsóknarefni í félagsvísindaheiminum í dag. Sérstaklega í norður 

Evrópu en þar hafa verið gerðar töluverðar rannsóknir á breytingum staða. Hugtakið 

enduruppbygging (e. reconstruction) lýsir því einnig hvernig staðir taka á sig nýja mynd í 

samhengi við hnattvæðinguna. Það verður síðan æ mikilvægara að staðir séu aðlaðandi 

gagnvart aðfluttum, tilvonandi fjárfestum og síðast en ekki síst íbúum (Viken & Nyseth, 

2009). 

Ferðaþjónusta og ferðamenn verða sífellt meira áberandi í nútímasamfélögum og skapa þeim 

mikil verðmæti. Þannig hefur ferðaþjónusta og markaðurinn í kringum hana þróast hratt og 

nýjir áfangastaðir verða sífellt fyrir valinu. Á undanförnum áratugum hefur því verið aukin 

þörf fyrir að fræðast um ferðaþjónustu og skilgreina þau áhrif og breytingar sem hún kann að 

hafa á stað eða samfélag. Á sama tíma þróast samfélög með tilliti til aðstöðu fyrir ferðamenn 

og einnig til að draga að fleiri ferðamenn. Staðir eru endurskipulagðir og þeim jafnvel 

umbreytt í von um að staðbundnir fjárfestar taki þátt í þróun svæðisins svo að menningin, 

sérstaðan eða það staðbundna haldi sér (Saarinen, 2004). 

Á Hesteyri eru allar framkvæmdir háðar leyfi frá Umhverfisstofnun. Þá er átt við 

framkvæmdir á borð við breytingar á húsum eða bygging nýrra húsa, eins með jarðrask og 

aðrar breytingar á landi. Það má því segja að Umhverfisstofnun mun eiga lokaorðið varðandi 

hverja þá þróun sem á sér stað á Hesteyri svo sem varðveislu minja og uppbyggingu á 

innviðum fyrir ferðamenn (Friðlýst svæði, 2012). Við uppbyggingu eða þróun 

ferðamannastaða hafa staðir nýtt sér starfsemi Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála. 

Meginmarkmið hennar er að efla og bæta rannsóknir í ferðamálum á Íslandi og m.a. gefa út 

fræðirit og kynna niðurstöður rannsókna í ferðamálafræðum. Á heimasíðunni þeirra segir frá 

rannsóknaráætlun fyrir ferðamennsku og umhverfi á Íslandi 2012-2020 m.a.: „Í Sóknaráætlun 

20/20 fyrir Ísland er ferðaþjónustan nefnd í öllum landshlutum sem lykill að uppbyggingu til 
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framtíðar. Til undirbúnings þeirri framtíð þarf að byggja upp traustan grunn til að styðja við 

frekari þróun.“ (Rannsóknarmiðstöð ferðamála, 2012). Þegar uppbygging staðar á sér stað er 

gott að hafa það í huga að í umræðunni um umhverfisvernd eru gjarnan skilgreindar tvær 

gerðir umhverfisverndar: Þá aðferð sem verndar umhverfið svo ferðaþjónusta geti átt sér stað 

og þá sem verndar umhverfið frá ferðaþjónustu. Seinni aðferðin er notuð til að koma í veg 

fyrir umhverfisspjöll en einna helst er hún notuð í þróunarlöndunum þar sem áhættan á raski 

er meiri þar (Cohen, 1978). Það má því velta fyrir sér hvort það þurfi að vernda Hesteyri frá 

ferðaþjónustu að einhverju leyti ef að umhverfið er ekki verndað nægilega mikið fyrir 

ferðamönnum. Eins og staðan er í dag er uppbygging takmörkunum háð en engin vísir að 

takmörkun á ferðamönnum inn á svæðið. 

 

2.2 Aðdráttarafl ferðamannastaða 

 

Árið 2005 var haldin ráðstefna á vegum umhverfisráðuneytisins og Umhverfisstofnunar um 

gildi friðlýstra svæða fyrir ferðamenn. Í umfjöllun sinni þar um þolmörk ferðamennsku lýsti 

ferðamálafræðingurinn Anna Dóra Sæþórsdóttir  aðdráttarafli ferðamannastaða svo: 

Enginn staður eða viðburður er aðdráttarafl í sjálfu sér, en getur orðið það þegar búið er að gera 

hann þekktan meðal ferðamanna. Í nútíma samfélagi eru ferðamenn umfram annað neytendur 

merkinga, ímynda og tákna. En ólíkt almennri vöruneyslu þarf ferðamaðurinn að koma á 

sjálfan staðinn til þess að upplifa hann (Morgunblaðið, 2005). 

Það má því nefna það í framhaldinu af þessu að Hesteyri er ekki í alfaraleið og því ekki 

sjaldnast svo einfalt að fólk rambi þangað af sjálfsdáðum. En hvað er það sem dregur 

ferðamenn að til Hesteyrar? Er það þörf ferðamanna til að komast í algjöra tengingu við 

ósnortna náttúruna eða á einhvers konar þjónusta og aðstaða að fylgja? Aðdráttarafl Hesteyrar 

fyrir miðbik 20. aldar var atvinna en er í dag er það náttúran og fortíðin. John Swarbrooke 

hefur flokkað aðdráttarafl ferðamannastaða í náttúrulegt og manngert aðdráttarafl en hann 

skiptir því í fjóra flokka, þeir eru eftirfarandi: 

 
1. Náttúrulegt aðdráttarafl: fjöll, strendur, sjór, ár og skógar. 

2. Manngert aðdráttarafl, þ.e. ekki upphaflega hannað fyrir ferðamenn: gamlar byggingar, 

kirkjur og kastalar. 

3. Manngert aðdráttarafl, gagngert hannað til að laða að ferðamenn: skemmtigarðar, 

dýragarðar og söfn. 

4. Sérstakir viðburðir og hátíðir: listviðburðir, íþróttaviðburðir og ýmis konar hátíðir 

(Swarbrooke, 1999). 

 

Samkvæmt skilgreiningum Swarbrooke myndi Hesteyri lenda í flokkum eitt og tvö. Náttúran 

er helsta aðdráttarafl Vestfjarða samkvæmt könnun Rannsókna- og fræðaseturs Háskóla 

Íslands á Vestfjörðum sem var gerð á meðal ferðamanna á Vestjörðum árið 2008. Til að 

greina enn frekar hvers konar ferðamannastaður Hesteyri er má sjá á mynd 1 líkan sem 

Clawson og Knetsch (1966) hönnuðu, þar sem þeir leitast við að flokka auðlindir í 

ferðamennsku og sýna þannig fjölbreytileika þeirra. Líkanið skiptist í þrennt eftir því á hverju 

aðdráttaraflið byggist, frá því að vera manngert fyrir mikinn fjölda notenda og til þess að vera 

frá náttúrunnar hendi og færri nýta vegna fjarlægðar frá notendum. Millistigið byggir síðan á 

blöndu af hvoru tveggja. 



 

5 

 

 

Mynd 1 Auðlindir og afþreying (Knetsch & Clawson, 1966)  - þýð. og útfærsla höfundar).  

 

Hér myndi ferðamannastaðurinn Hesteyri falla í þriðja flokkinn þar sem aðdráttarafl staðarins 

er fyrst og fremst byggt á náttúruauðlindum. Meiri hluti ferðamanna kemur til Hesteyrar til að 

upplifa stórbrotna náttúru í mikilli fjarlægð frá byggð þar sem tilbúin aðstaða er í lágmarki. 

Engu að síður hefur dagsferðamönnum til Hesteyrar fjölgað en þeir voru um 2.000 árið 1997 

en 4.600 árið 2000 (Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar, 2000). Er tilgangur staðarins að breytast? 

Er verið að gera hann aðgengilegri ferðamönnum? Þýðir það að það verði óhjákvæmilegt að 

bæta aðstöðu fyrir ferðamenn til framtíðar litið á Hesteyri? Jón Björnsson, annar landvarða í 

Hornstrandafriðlandinu, sagði hins vegar að náttúrusinnar væru í meirihuta er sóttu Hesteyri 

heim og nefndi að það ætti að stíla meira inn á þann markhóp sem sýndi einmitt meiri 

varkárni í náttúrunni. 
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2.3 Náttúruferðamennska 

 

Náttúruferðamennska (e. nature tourism) byggist á fjölbreytilegri upplifun ferðamannsins af 

náttúrunni sjálfri.Náttúruferðamennska er regnhlíf sem nær yfir margar gerðir ferðamennsku á 

borð við ævintýraferðamennsku (e. adventure tourism), visthæfa ferðamennsku (e. 

ecotourism) og ferðamennsku í víðsernum (e. wilderness tourism) (Priskin, 2001). Hesteyri 

fellur beint undir náttúruferðamennsku og því mætti ætla að meiri hluti þeirra sem sækja 

Hesteyri heim séu náttúrusinnar. 

Náttúruferðamennska er háðari gæðum umhverfisins en aðrar tegundir ferðamennsku (Boyd 

& Butler, 1996). Aðdráttarafl náttúruskoðunarstaða er margs konar. Ferðamenn hafa ólíkar 

óskir og eru kröfurnar til þeirra svæða sem þeir ferðast um mismunandi, því eru 

náttúruferðamenn ekki einsleitur hópur (Weaver, 1998). Ferðamenn hafa ólíkar skoðanir á því 

hvaða aðstaða og uppbygging er æskileg, bæði almennt og á einstökum svæðum, og því er 

ljóst að ekki er mögulegt að gera öllum til hæfis. Þar með er ekki sjálfgefið að það auki 

aðdráttarafl afskekkts svæðis eins og Hesteyri að bæta aðgengi og byggja upp innviði. Með 

hliðsjón af þessu hefur stefnumótun og skipulagsvinna á ferðamanna- og útivistarsvæðum 

gjarnan stuðst við svokallaðan viðhorfskvarða (e. the purist scale). Hann skipar ferðamönnum 

í eftirfarandi hópa; náttúrusinnar (e. moderate purists), almennir ferðamenn (e. neutralists) og 

þjónustusinnar (e. nonpurists). Viðhorfskvarðinn er oft notaður með öðru líkani,  

afþreyingarskalanum (c. recreation opportunity spectrum) þar sem svæðum er skipt í flokka 

eftir því hversu náttúrulegt eða manngert umhverfi þeirra er, sjá mynd 2. 

 

 

Mynd 2 Skali afþreyingarmöguleika (Wallsten, 1998). 

 

Umhverfið á Hesteyri er að mestu ósnortið þar sem vélvædd umferð er ekki leyfð.Virði 

náttúruskoðunarstaða þykir þeim mun meira eftir því sem þeim hefur verið minna raskað og 

slíkir staðir eru almennt mun meira virði en manngerðir staðir (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 

2006). En eftir því sem náttúruskoðunarstaðir verða eftirsóknarverðari og fjöldi ferðamanna 

eykst því meiri eru líkur á röskun af hálfu þeirra. Miðað við þróunina á Hesteyri í dag er 

óhjákvæmilegt að innviðir séu styrktir að einhverju leyti til að vernda náttúruna, en hversu 

langt á að ganga til að mæta þörfum ferðamanna á svæðinu? Getur Hesteyri átt þá hættu á að 

missa sérstöðu sína við uppbyggingu innviða og þarf jafnframt að takmarka komu 

ferðamanna? Til umhugsunar er að eigi ferðaþjónusta á slíkum stöðum að verða arðbær þá 

þarf fjöldi ferðamanna að vera töluvert mikill. En árangursrík náttúruferðamennska byggir 

jafnframt á miklum umhverfisgæðum og viðunandi þjónustu við gesti (Bushell, 2003).  
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Eins og áður segir er Hesteyri friðlýst svæði. Vernduð og friðlýst svæði vekja gjarnan áhuga 

ferðamanna vegna sérstaks landslags, lífríkis eða jarðmyndana (Fredman & Reinius, 2007). Á 

heimasíðu Umhverfisstofnunar segir eftirfarandi um friðlýst svæði: „Með friðun tryggjum við 

rétt okkar og komandi kynslóða til að njóta ósnortinnar náttúru. Ósnortin náttúra er takmörkuð 

auðlind, auðlind sem á heimsvísu fer þverrandi. Reglur um friðlýst svæði eru mismunandi og 

fara eftir markmiðum friðlýsingar, eðli svæðisins og samkomulagi við hagsmunaaðila.“ 

(Umhverfisstofnun, 2012). Af þessu leiðir að skipulag ferðamála á friðlýstum svæðum þarf að 

vera vel ígrundað til að raska ekki náttúrunni, einu helsta aðdráttarafli svæðisins fyrir 

ferðamenn. Í ljósi þessa verður að samræma betur náttúruvernd og ákvæði um þjónustu fyrir 

ferðamenn.  

 

2.3 Sögutengd ferðaþjónusta 
 

Menningartengd ferðaþjónusta hefur mjög vítt svið, þ.e. sögutengda ferðaþjónustu (e. 

historical tourism), þjóðfræðilega ferðaþjónustu (e. ethnic tourism), listatengda ferðaþjónustu, 

safnastarf o.fl. (McKercher & Du Cros, 2002). Skilgreiningar á hugtökunum sögutengd 

ferðaþjónusta og menningararfur (e. heritage tourism) hefur verið til umræðu meðal 

fræðimanna í ferðaþjónustu. Þessar skilgreiningar hafa þótt óskýrar og óljósar og þær fari allt 

eftir hvata og væntingum ferðamanna. Það er ekki hægt að gera greinarmun á menningararfi 

og sögu, því þessi svið haldast alltaf í hendur og snúast í raun um það sama. Sögutengd 

ferðaþjónusta felur aðallega í sér samskipti milli manna, staða og menningararfs með það að 

markmiði að ferðamaður komist í nálægð við fortíðina (Garrod & Fyall, 2001). Í dagsferðum 

til Hesteyrar er boðið upp á leiðsögn um eyrina, þá er það í höndum leiðsögumanns að miðla 

sögunni til ferðamannsins, en leiðsögumaður ætti að þekkja söguna mjög vel og miðla henni í 

formi frásagnar. Leiðsögumaður ferðamanna er réttindamaður/kona, sem leiðsegir gestum á 

viðeigandi tungumáli og skýrir frá menningar- og náttúrulegum arfi viðkomandi svæðis.  

Ferðamaðurinn er svo kominn á staðinn til að skoða hann með eigin augum en fyrst og fremst 

er það frásögnin sem skapar upplifunina (Leiðsögumenn, 2012).  

 

2.4 Hagsmunaaðilar í ferðaþjónustu 
 

Það er mikilvægt í verkefnum tengdum ferðaþjónustu að þau séu unnin í samvinnu við 

hagsmunaaðila frá upphafi til enda, slíkt kemur í veg fyrir árekstra seinna og jafnvel í veg 

fyrir röskun af einhverju tagi sem verður ekki endurkræf. Á undanförnum árum hefur 

almenningur einnig gert meiri kröfur um þátttöku hagsmunaaðila í ákvarðanatöku um 

skipulagningu svæða. Ferðaþjónustuaðilar verða því að hafa að leiðarljósi að byggja upp 

ferðaþjónustu í samræmi við það samfélag sem um ræðir hverju sinni. En ef kæmi upp 

ágreiningur milli hagsmunaaðila vegna erfiðra aðstæðna þá væri oftast reynt að styðjast við 

regluverk og lög, eða jafnvel reynt að búa til nýja löggjöf sé það nauðsynlegt til að koma á 

sættum. Oft er það síðasta lausnin og það eina sem getur komið í veg fyrir röskun lands, t.d. 

með því að friða ákveðið landssvæði (Eagles & McCool, 2002). 
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Ein skilgreiningin á hagsmunaaðilum er þannig að um sé að ræða einstakling eða hóp sem 

getur haft áhrif á eða verður fyrir áhrifum af ákvörðunum eða aðgerðum fyrirtækis (Hall, 

2008). Hagsmunaaðilar eru líka skilgreindir sem þeir á einn eða annan máta koma að rekstri 

og tilveru fyrirtækja. Eins og orðið gefur til kynna eru þetta einstaklingar eða hópar sem eiga 

hagsmuna að gæta í þeim fyrirtækjarekstri sem um ræðir. Eðli tengsla fyrirtækis og 

hagsmunaaðila er oft mismunandi eftir stöðu og tilgangi þeirra. Grófasta flokkunin liggur í 

því að gerður er greinarmunur á innri- og ytri hagsmunaaðilum. Innri hagsmunaaðilar eru þeir 

einstaklingar kallaðir sem eru skráðir hjá fyrirtækinu sem eigendur, stjórnendur eða almennt 

starfsfólk. Ytri hagsmunaaðilar eru allir aðrir sem að rekstrinum koma, svo sem 

viðskiptavinir, birgjar, ríkið og verkalýðsfélög (Jones, 2010). Á mynd 3 má sjá hvernig 

Weaver og Oppermann flokkuðu hagsmunaaðila í ferðamennsku. En þar er af mörgu af taka 

og í þeim tilvikum sem upp kemur ágreiningur eða mismunandi skoðanir um framgang mála 

þá getur verið erfitt að finna lausn sem hentar öllum, þ.e. lausn sem snertir alla 

hagsmunaaðila. 

 

Mynd 3 Hagsmunaaðilar í ferðamennsku (Weaver & Oppermann, 2000). 

 

Í þessari ritgerð er lögð áhersla á heimasamfélag og stjórnun þess, ferðaþjónustu og 

fræðasamfélag í þeim skilningi að rætt var við fólkið sem á heima þarna, fólkið sem rekur 

ferðaþjónustuna og landvörð sem sér um að gæta friðlandsins. Hlutskipti hagsmunaaðila í 

hvers konar verkefnum getur skipt máli hvað varðar framgang þeirra, og til er mælikvarði sem 

mælir árangur verkefna en hann er mælikvarði á ánægju hagsmunaaðila (Wideman, 1998). 

Niðurstöður í rannsóknum 650 verkefna sem voru framkvæmd sýndu að verkefni er talið 

árangursríkt ef markmið þess næst eftir faglegum leiðum. Verkefnið er þá einnig talið 

árangursríkt ef ánægja er með útkomuna meðal lykilhagsmunaaðila (Baker, Murphy & Fisher, 

1998). Hagsmunaaðilar eru mikilvægir vegna þeirra áhrifa sem þeir geta haft á framkvæmd og 

útkomu verkefna. Hægt er að líta á verkefni og hagsmunaaðila sem net, en þeir hafa 

samskipti, miðla upplýsingum, aðföngum og niðurstöðum (Milosevic, 1989). Það er kannski 

ekki hægt að líta á það sem lausn allra mála að leyfa hagsmunaaðilum að taka þátt í að móta 

stefnu Hesteyrar, en óneitanlega verður ekki hjá því komist að horfast í augu við það að það 

yrði eflaust árangursríkari útkoma að hafa þá með við borðið. Að lokinni kynningu á 

rannsóknarsvæðinu í kafla 3 verður í köflum 4 og 5 fjallað um hagmunaaðila 

ferðamannastaðarins Hesteyrar, í úrvinnslu viðtala við þá er unnið frekar með þau hugtök sem 

hér hafa verið skilgreind. 
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 3 Rannsóknarsvæðið 

 

3.1 Vestfirðir 
 

Eins og mynd 4 sýnir er rannsóknarsvæðið á norðvestur hluta landsins, landshluta sem oft er 

nefndur Vestfjarðarkjálkinn. Hann einkennist af fjörðum af öllum stærðum og gerðum, háum 

sléttum fjöllum frá 400 til 700 metra háum, sum slétt og önnur toppótt. Einungis við 

sjávarsíðuna, nánar tiltekið á jaðarsvæðunum, hefur verið byggð. Fyrsti fjörðurinn að 

vestanverðu er Gilsfjörður í Breiðafirði og þaðan eru tugir fjarða allan kjálkann, allt til botns 

Hrútafjarðar austan til. Sjávarmiðin hafa löngum verið Vestfirðingum mikil búbót og eru þau 

helsta forsendan fyrir því að fólk settist þar að en jafnframt var þar stundaður hefðbundinn 

búskapur. Hornstrandir á norðanverðum Vestfjörðum ná yfir stærsta samfellda svæðið á 

Íslandi sem var í byggð, en er nú í eyði. Þar eru minjar um mikilvægan þátt í atvinnu- og 

byggðarsögu landsins (Hjálmar R. Bárðarson, 1993). 

 

 

Mynd 4 Vestfirðir (Vesturferðir, 2013) 

 

Dæmi um minjar byggðarsögu Hesteyrar eru ekki bara húsin heldur einnig gömul 

hvalveiðistöð en þar teygir sig enn upp í loftið skorsteinn og grunnur veiðistöðvarinnar 

stendur enn, meira verður komið inn á hana í næsta kafla. Ein af aðlaðandi sérstöðum 

Hesteyrar er hvað hún hefur fengið að dafna óáreitt í gegnum árin og því hefur hún fengið að 

vera alveg í friði frá öllu raski, gróður hefur fengið að njóta sín og náttúran í raun í öllu sínu 

veldi. Í því samhengi má nefna að Vestfirðir fengu sérstakan gæðastimpil EDEN (European 

Destination of Excellence) sem ferðamannastaður árið 2010 og sérstaka viðurkenningu fyrir 

að vera svokallaður gæðaáfangastaður í Evrópu. EDEN veitir ferðamannastöðum sem eru lítið 

þekktir viðurkenningu og athygli fyrir ferðaþjónustu í anda sjálfbærni (Visit Iceland, 2012). 

Sérstaða Hesteyrar/Vestfjarða er því eftirsóknarverð og því er jafnvel æ mikilvægara að þeir 

staðir haldist einmitt óáreittir.  
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3.2 Jökulfirðir 
 

Hesteyri liggur í einum Jökulfjarðanna en þeir eru á norðanverðum Vestfjörðum, eins og 

mynd 5 sýnir. Þeir liggja út frá austanverðu Ísafjarðardjúpi og eru fimm talsins: Leirufjörður, 

Hrafnfjörður, Lónafjörður, Veiðileysufjörður og Hesteyrarfjörður, en hann er vestastur. Allir 

firðirnir eru nú í eyði, en seinustu ábúendur á svæðinu yfirgáfu það á milli 1960 og 1970. Í 

dag er dvalið sumarlangt á sumum stöðum í Jökulfjörðum, t.d. er sumarábúð og þjónusta fyrir 

ferðamenn í Grunnavík og á Hesteyri (Kristinn Kristmundsson & Þórleifur Bjarnason, 1971).  

 

 

Mynd 5 Jökulfirðir (Vesturferðir, 2013). 
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3.3 Hesteyri í Jökulfjörðum 
 

 

Mynd 6 Hesteyri (Hnit: 66°20,184; 22°52,386’) (Kristinsson, 2012). 

 

Rannsóknarvæðið Hesteyri, er lítið eyðiþorp við Hesteyrarfjörð í Jökulfjörðum á 

norðanverðum Vestfjörðum, sjá mynd 6. Í þessum kafla verður stiklað á byggðar- og 

atvinnusögu Hesteyrar. 

 

3.3.1 Í fullum blóma 

 

Hesteyri á sér langa byggðarsögu sem tók enda um miðja 19. öld. Þar var stundaður búskapur 

framan af, en sjósókn var þó aðal atvinnugreinin. Menn gerðu margt annað til að hafa í sig og 

á en til að mynda stunduðu menn selveiðar, hvalveiðar, hákarlaveiðar, eggjatöku, silungsveiði 

og refaveiðar. Menn voru líka heppnir því rekaviður var ekki óalgengur, það var mikil búbót 

því að viður þótti mjög dýr sem og tilflutningur á honum. Norðmenn voru Hesteyringum 

innan handar en árið 1894 reistu norskir athafnamenn  hvalveiðistöðina Heklu inni í 

Hesteyrarfirði eða á Stekkeyri. Það skapaði atvinnu fyrir Hesteyringa þangað til hvalveiðar 

voru bannaðar árið 1912 en þá tóku aðrir við stöðinni og breyttu henni í síldarverksmiðju árið 

1927. Þetta blés aftur lífi í fólk á Hesteyri en fólk sem bjó þar og í annars staðar í hreppnum 

hafði atvinnu sína á Stekkeyri. Stekkeyri var orðin eins konar atvinnumiðstöð. Norðmenn 

voru ekki bara að skapa atvinnu heldur sýndu þeir samfélaginu mikinn stuðning og gáfu til að 

mynda Hesteyringum kirkju sem var fullbyggð 9. ágúst 1899. (Kristinn Kristmundsson & 

Þórleifur Bjarnason, 1971). 

  

3.3.2 Fólkið flytur burt 

 

Uppbygging á Hesteyri gekk vel og fólkið var fullt bjartsýni en áratugi seinna kom högg á 

samfélagið því síldin tók að halda austar og gerði það að verkum að síldarvinnslan var lögð af 
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á Hesteyri árið 1940. Tekjur hjá einstaklingum tóku að rýrna og fólk ákvað að leita annað í 

von um atvinnu. Síðustu ábúendur yfirgáfu staðinn árið 1952, en þá fór þorpið í eyði. 

Skömmu seinna eða árið 1960 var kirkjan á Hesteyri rifin niður.Hún var endurbyggð í 

Súðavík og stendur þar enn þann dag í dag, en eftir situr minnisvarði um kirkjuna við grunn 

hennar á Hesteyri. Margar ástæður hafa verið nefndar hvers vegna fólkið yfirgaf Hesteyri. 

Margir íbúar yfirgáfu verðmætar eignir, yfirgáfu jafnvel aleigu sína og settust að á nýjum stað 

með tvær hendur tómar. Íbúar yfirgáfu staðinn að hluta til vegna þjóðfélagsbreytinga sem áttu 

sér stað á þessum tíma. Hernámsárin og hröð atvinnuuppbygging syðra hafði í för með sér 

fólksfækkun í sveitum landsins. Erfiðar samgöngur voru líka ein orsökin, sjóleiðin gat verið 

erfið en samgöngur á landi gátu verið öllu verri. Góðar samgöngur voru forsendur fyrir 

greiðum viðskiptum, en frá Hesteyri var erfitt að stunda viðskipti, íbúar sóttu lengi vel 

viðskipti sín til Ísafjarðar. Aðrar ástæður voru taldar félagslegar og einnig minnkandi atvinna. 

Hins vegar var afkoma íbúa ekki talin slæm og heldur þvert á móti var efnahagur íbúa 

almennt talinn mjög góður. Þegar best lét þá voru 84 íbúar með fasta búsetu á Hesteyri 

(Kristinn Kristmundsson & Þórleifur Bjarnason, 1971).  

 

3.3.3 Minningar sem verða eftir 

 

Tveimur árum áður en byggð í Sléttuhreppi lagðist af var stofnað Átthagafélag Sléttuhrepps, 

en það gerðu Sléttuhreppingar sem höfðu flutt brott til Reykjavíkur. Tilgangurinn með stofnun 

félagsins var að halda tengslum milli fólks sem hafði búið í hreppnum; það myndi hittast, og 

deila með öðrum og njóta gamalla minninga. Síðast en ekki síst var tilgangurinn að varðveita 

söguna, þannig að komandi kynslóðir fengju að njóta hennar. Sagan er nú skráð, t.d. í bókinni 

Sléttuhreppur (Kristinn Kristmundsson & Þórleifur Bjarnason, 1971).  

Saga Hesteyrar er því heilmikil og mikilvæg heimild um byggðarhætti fólks í sjávariðnaði 

fram að miðri síðustu öld, sem er vert að varðveita. Ómetanlegan hluta af varðveislu sögu 

staðarins má þakka afkomendum þeirra sem bjuggu á Hesteyri, en þeir hafa haldið húsunum 

við í gegnum árin og gert þau að dvalarstað á sumrin sér til ánægju (Hesteyri, 2012). Eins og 

fjallað er um í kafla 3.5 er í dag er starfrækt ferðaþjónusta á Hesteyri yfir sumartímann og 

þangað eru farnar skipulagðar hópa eða einstaklingsferðir með ferðamenn. 

  

3.4 Friðlandið Hornstrandir 
 

Hornstrandafriðlandið, sem var stofnað árið 1975, nær úr fjarðarbotni Hrafnsfjarðar í 

Jökulfjörðunum og í fjarðarbotn Furufjarðar á Hornströndum. Tilgangurinn var að vernda 

fallega náttúruna og því síður minjar um mikilvægan þátt í atvinnu- og byggðarsögu Íslands. 

Tvö af stærri fuglabjörgum Íslands í friðlandinu eða Hornbjarg og Hælavíkurbjarg (Hjálmar 

R. Bárðarson, 1993). 

Í friðlandinu gilda ákveðin lög og reglur sem ber að fylgja við veru á staðnum en í einstökum 

tilvikum gilda aðrar reglur fyrir landeigendur, svo sem um tilkynningarskyldu. Sjá reglur 

friðlandsins í viðauka A. Umhverfisstofnun skipar síðan landverði til að sjá til þess að 

reglunum sé framfylgt. Í raun verja þeir landið eins og orðið gefur til kynna, helstu hlutverk 

landvarða má einnig sjá í Viðauka A.  
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Einnig er starfandi nefnd sem kemur að málefnum friðlandsins, Hornstrandanefnd. Nefndin er 

skipuð fulltrúum frá Umhverfisstofnun, Landeigendafélagi Sléttu- og Grunnavíkurhrepps og 

Ísafjarðarbæ. Leggja ber öll málefni sem tengjast friðlandinu undir nefndina til umsagnar. Þó 

nefndin hafi engin úrslitaáhrif á þau málefni og verkefni sem undir hana eru borin er þó afar 

mikilvægt að hafa þessa aðila með í ákvörðunum um þróun svæðisins. Mikilvægt að er að sátt 

ríki milli þessara aðila og allra sem koma að svæðinu og þeir séu meðvitaðir um þróun og 

framkvæmdir á svæðinu öllu (Hornstrandir, 2012a).  

 

3.5 Ferðaþjónusta á Hesteyri nú 
 

Eins og fram kemur í lýsingu á staðarháttum rannsóknarsvæðisins er Hesteyri langt frá því að 

vera í alfaraleið og þarfnast því ákveðinnar umgjarðar þegar kemur að ferðalögum þangað. 

Boðið er upp á áætlunarferðir til Hesteyrar en flestar ferðir til og frá Hesteyri eru með 

Sjóferðum Hafsteins og Kiddýjar og bókaðar í gegnum ferðaskrifstofuna Vesturferðir. 

Ferðaskrifstofan Vesturferðir var stofnuð árið 1993 og sérhæfir sig í skipulagningu á ferðum 

um Vestfirði, aðallega yfir sumartímann. Áætlunarferðir til Hesteyrar eru oftast fimm sinnum 

í viku. Frá Ísafirði tekur um 1 klst. og 15 mín. að sigla til Hesteyrar á vel útbúnum bát en um 

50 mín. frá Bolungarvík. Dagsferð tekur um 4-5 klst., innifalið í henni er bátsferð, leiðsögn og 

kaffiveitingar í Læknishúsinu. Fjölmargar aðrar ferðir eru í boði, lengri dagsferðir eða 

nokkurra daga ferðir (Vesturferðir, 2013). Úr Hesteyrarfirði liggja fjölmargar gönguleiðir sem 

njóta mikilla vinsælda meðal ferðamanna á sumrin. Úr fjarðarbotninum er t.d. gönguleið í 

Kjaransvíkurskarð, og þaðan er gengið niður í Víkurnar, þ.e. Kjaransvík, Hlöðuvík og 

Hælavík á Hornströndum. Úr botni Hesteyrarfjarðar liggur ein gönguleið meðfram ströndinni 

út með firðinum til Hesteyrar. (Hjálmar R. Bárðarson, 1993). 

Nýverið hafa Vesturferðir einnig boðið upp á gönguskíðaferðir síðla vetrar með leiðsögn og 

gistingu í Læknishúsinu. Tjaldsvæði er á Hesteyri og er frítt að tjalda þar og ferðamönnum er í 

raun frjálst að ganga um svæðið og vera þar svo framarlega sem þeir fylgja lögum og reglum 

um svæðið. Í Læknishúsinu er boðið upp á svefnpokagistingu fyrir 16 manns. Um 

verslunarmannahelgi ár hvert er síðan Kjötsúpuhátíð á Hesteyri. Hún er haldin laugardaginn 

fyrir verslunarmannahelgi og í lokin er sungið og haft gaman og endað með varðeldi niður í 

fjöru (Vesturferðir, 2013).  

Aðgengi almennings að upplýsingum um ferðaþjónustu á Hesteyri er nokkuð og má 

sérstaklega nefna eftirfarandi heimasíður: vesturferdir.is, sjoferdir.is, hesteyri.net, hesteyri.is, 

boreaadventures.com og hornstrandir.is. Á flestum þessara heimasíðum má finna tengla á 

fleiri síður tengdar Jökulfjörðum, Hornströndum og hvernig á að bera sig að á meðan 

ferðalagi stendur. Í niðurstöðukaflanum verður farið inn á hvernig ferðaþjónustan kom til, 

hvernig rekstur hennar kemur saman við fólkið sem á hús á Hesteyri og hvaða höft á því að 

innviðir verði byggðir upp í samræmi við aukningu ferðamanna á svæðið. 

http://www.vesturferdir.is/
http://www.sjoferdir.is/
http://www.hesteyri.net/
http://www.hesteyri.is/
http://www.boreaadventures.com/
http://www.hornstrandir.is/
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4 Aðferðir og gögn 

 

4.1 Rannsóknaraðferð og gagnaöflun 
 

Fyrri hluti ritgerðarinnar byggist á rituðum heimildum. Kaflarnir Fræðilegur bakgrunnur, 

Rannsóknarsvæðið og Aðferðir og gögn voru að mestu byggðir á heimildaöflun sem fór fram 

á bókasöfnum, veraldarvefnum (internetinu) og með gögnum sem höfundur hafði haldið til 

haga á námsárum sínum í ferðamálafræði. Hesteyri var strax ofarlega í huga höfundar þegar 

kom að efnisvali rannsóknar og ritgerðar þar sem hann á ættir sínar að rekja til Ísafjarðar og 

hefur ferðast víða um Vestfirði. Rannsakandi vildi kynna sér ferðamálin á Hesteyri og komst 

loks að útgangspunkti eftir nokkrar vangaveltur. Útgangspunkturinn eru þær 

rannsóknarspurningar sem rannsakandi leggur upp með í inngangi ritgerðar: Hver er sérstaða 

Hesteyrar? Hvernig mun Hesteyri þróast sem ferðamannastaður í framtíðinni? Mun aukinn 

ferðamannastraumur hafa áhrif á sérstöðu staðarins? Hefur verið haft samráð við 

hagsmunaaðila varðandi uppbyggingu ferðaþjónustu á Hesteyri? Til þess að fá svör við 

þessum spurningum voru nýttar aðferðir eigindlegra rannsókna.  

Hugtakið eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research methods) er samheiti á 

fjölbreyttri rannsóknarhefð þar sem rannsakandinn sjálfur er aðal rannsóknarverkfærið. 

Eigindleg aðferðafræði er andstæðan við megindlega aðferðafræði þar sem einungis er notast 

við tölur, þ.e. sem hægt er að mæla, meðaltöl, dreifingu í hóp og tengsl á milli hópa. Með 

eigindlegri aðferð er nálgunin öðruvísi og er, t.d. í formi opinna viðtala þar sem viðfangsefnið 

er fólk. Aðrar rannsóknaraðferðir eru þátttökuathuganir, hópaviðtöl/rýnihópaviðtöl, opin 

einstaklingsviðtöl og einnig eru til óhefðbundnar aðferðir, svo sem ritaðar heimildir, 

dagbækur, myndir og bréf (Taylor & Bogdan, 1998). Rannsakandi nýtti sér eigindlega 

rannsóknaraðferð en hann nálgaðist einstaklinga persónulega og lagði fyrir þá spurningar. 

Höfundur ritgerðar, rannsakandinn, hafði samband við þá aðila sem tengjast 

rannsóknarsvæðinu; húseigendur, landeigendur, ferðaþjónustuaðila og landvörð. Rannsakandi 

sendi spurningar til þátttakenda með tölvupósti. Aðilar rannsóknarinnar höfðu því nægan tíma 

til að velta fyrir sér spurningunum og svara þeim eftir bestu vitund. Ef til þess kæmi að 

rannsakandi vildi fá að vita meira um ákveðna þætti þá hefði hann aftur samband með 

tölvupósti. Rannsakandi kýs að kalla þetta rafrænt viðtal byggt á aðferðum eigindlegra 

rannsókna. Allir fengu sömu spurningar. Ekki var talin þörf á að taka persónulegt viðtal við 

hvern og einn því ekki var beint verið að leita að hreinni persónulegri upplifun, heldur leitast 

við að fá fram skoðanir þátttakenda á efninu. Það gekk vel að ná sambandi við þátttakendur 

og í öllum tilvikum voru þeir tilbúnir að taka þátt. 

Eftir að rannsakandi hafði safnað gögnum um viðfangsefnið, var unnið úr þeim og settar fram 

tilgátur eða kenningar. Áherslur eigindlegrar rannsóknar sem þessarar koma úr „natúralisma“ 

þar sem á að gefa eins raunverulega mynd af veruleikanum og hægt er. Það er því mikilvægt 

að rannsakandinn sé algerlega hlutlaus og spyrji ekki leiðandi spurninga. Kostir  eigindlegra 

aðferða er sá skilningur sem ekki fæst fram með tölulegum upplýsingum. Nýjar hugmyndir 

sem kvikna, frumrannsóknir, hagnýting og rödd minnihlutahópa eru dæmi um það sem þessar 

aðferðir geta kallað fram (Esteberg, 2002). 
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4.2 Þátttakendur 
 

Eftir að hafa greint með aðstoð fræðikenninga endurmótun Hesteyrar, frá því að vera 

samfélag með blómlegu atvinnulífi yfir að leggjast í eyði og verða að lokum afskekktur 

ferðamannastaður var komið að því að tala við fólk sem tengist staðnum á einhvern hátt og 

hefur jafnframt fylgst með þróun svæðisins á síðustu árum og áratugum. Markmiðið var að fá 

álit og upplifun þeirra af rekstri ferðaþjónustunnar með tilliti til náttúrunnar og fólksins á 

svæðinu.  

Talað var við þá aðila sem eiga hús á Hesteyri og hafa jafnvel dvalið þar á sumrin um árabil, 

þá sem reka ferðaþjónustu á Hesteyri, þá sem eru með skipulagðar ferðir til Hesteyrar og 

landvörð. Á Hesteyri eru níu hús sem eru notuð sem sumarhús. Rannsakandi sendi spurningar 

á landvörð og á fjóra húseigendur, þar af var einn húseigandinn með ferðaþjónustu í 

Læknishúsinu. Ekki var talin þörf á nafngreiningu undir þeim svörum sem komu fram í 

rannsókninni þó svo að nafn örfárra komi fram annars staðar í texta. Ekki var heldur talin þörf 

á því að skilgreina bakgrunn hvers og eins. Tilgangurinn var í raun ekki hver sagði hvað, 

heldur var leitast við að bera saman viðhorf. Þátttakendur voru hins vegar númeraðir og geta 

má þess að engin tengsl voru á milli rannsakanda og þátttakenda. 
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5 Niðurstöður 

 

5.1 Aðdragandi skipulagðra ferða til Hesteyrar  
 

Áætlunarferðir til Hornstranda eiga sér ekki langa sögu en hins vegar er sagan um hvernig 

skipulagðar ferðir hófust þangað aðeins lengri, þó hér verði aðeins tæpt á henni. Hana má 

rekja til óskipulagðra farþegaflutninga frá um miðri síðustu öld þegar Hesteyri fór í eyði en 

fyrsti vísir að skipulögðum siglingum til norðanverðra Vestfjarða frá Ísafirði var árið 1983. 

Hafsteinn Ingólfsson, stofnandi Sjóferða Hafsteins og Kiddýjar, segir að þá fyrirtækið hafi 

verið stofnað fyrir tilviljun en ekki af ásetningi. Fyrir þann tíma fóru húseigendur og aðrir 

ferðamenn til Hesteyrar á eigin vegum, fengu far með fiskibátum og fengu að fljóta með í 

orðanna fyllstu merkingu. Hafsteinn lýsir fararskjótanum sem hann notaði við iðju sína sem 

fokheldum hraðfiskibát, en iðulega var hann beðinn um að skutla húseigendum norður í 

Aðalvík. Þetta var alls ekki skipulagt og heldur voru þetta tilfallandi verkefni og því síður 

auglýst. Þetta hélt svona áfram næstu ár og árið 1988 keypti Hafsteinn sér stærri bát í stað 

þess fyrsta. Fleiri verkefni sköpuðust hjá Hafsteini, m.a. að fara með fólk á sjóstangaveiðar. 

Þá fjölgaði ferðum og árið 1991 endurnýjaði Hafsteinn bátinn og lét síðan lengja hann árið 

1994, sá bátur fékk leyfi fyrir 19 farþega. Um þetta leyti voru ferðirnar endanlega orðnar 

skipulagðar. Á árabilinu 1988-1990 er talið að flutt hafi verið nokkur hundruð manns yfir í 

friðlandið og í framhaldinu fjölgaði farþegum. Árið 1994 er kona Hafsteins, Guðrún 

Hafsteinsdóttir (Kiddý), komin til starfseminnar og báturinn var þá enn lengdur og farið var í 

markaðssetningu, m.a. annars samið við ferðaskrifstofur um flutning á gönguhópum til 

friðlandsins. En tölur frá árinu 1996 sýna að 1500 manns hafi komið í friðlandið það sumar. 

Áfram hélt stækkunin og árið 1997 voru hjónin komin með tvo báta og farþegafjöldinn orðinn 

2.000 manns um sumartímann. Árið 2000 voru farþegarnir orðnir 4.600 talsins. Nú í dag reka 

þau 3 báta og tekur stærsti báturinn 48 farþega en hinir 38 og 30 (Sjóferðir Hafsteins og 

Kiddýjar, 2000). Sumarið 2012 komu alls 6.200 manns í friðlandið. Þar af voru 2.500 manns 

sem fóru í dagsferð á Hesteyri, 600 manns sem gengu á tjald, 200 manns sem gengu og 

keyptu sér þjónustu og sumarhúsaeigendur voru um 250 manns. Það gera samtals 3.550 

manns til Hesteyrar 2012. En það hefur þó verið misjafnt milli ára fram að þessu 

(Umhverfisstofnun, 2013). 

Einnig hefur verið siglt til Hesteyrar frá Bolungarvík. Í rafrænu viðtali við Hrólf Vagnsson 

sagði hann rannsakanda í fáum orðum hvenær hann teldi að ferðir hefðu hafist en systkyni 

Hrólfs og móðir reka kaffiaðstöðu og gistirými í Læknishúsinu. Ferðir frá Bolungarvík hófust 

um árið 1970 en þá ferjaði faðir Hrólfs hópa af Englendingum til Hesteyrar. Fjórum árum 

seinna komu upp sú hugmynd að kaupa sérútbúinn farþegaflutningabát en sú hugmynd var 

slegin af og fiskibáturinn áfram notaður. Ferðamennirnir dvölu að mestu leyti í tjöldum en 

fengu stundum afnot af skólanum og búðinni. Hrólfur sagði að faðir hans hefði flutt Högna 

Björnsson lækni títt til Hesteyrar og jafnframt litið eftir húsinu hans í framhaldinu. Árið 1993 

festi síðan fjölskylda Hrólfs kaup á Læknishúsinu og upp frá því byrjaði samvinna á milli 

mömmu Hrólfs og Hafsteins og Kiddýjar um sérstakar kaffiferðir til Hesteyrar. Það má segja 

að það hafi verið grundvöllur fyrir að hrinda gamalli hugmynd um ferðaþjónustu á Hesteyri í 

framkvæmd. Nú er í Læknishúsinu starfrækt kaffihús fyrir gesti og gangandi og gistirými fyrir 

16 manns í svefnpokagistingu með afnot að eldhúsi (Hrólfur Vagnsson, 2012).  
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Hér má segja að endurmótun hafi átt sér stað og breyting á þeirri ímynd og auðkennum sem 

Hesteyri hefur í hugum ferðamanna. Sökum þess hversu afskekkt svæðið er var það nokkuð 

óaðgengilegt nema eftir flóknum leiðum sem kröfðust mikillar skipulagningar og frumkvæði 

af hálfu þeirra einstaklinga sem á ferðalag þangað hugðu. Með skipulögðum ferðum hefur 

aðgengi staðarins skiljanlega aukist til muna og með aukinni þjónustu eins og boðið er upp á í 

Læknishúsinu hefur tilvistargrundvöllur Hesteyrar sem ferðamannastaðar verið 

endurskilgreindur (Viken & Nyseth, 2009). 

Telja má víst að endurskipulagning eins og hefur átt sér stað á Hesteyri eigi stóran þátt í 

aukningu ferðamanna til staðarins. Á síðustu áratugum hefur gjörbylting átt sér stað í viðhorfi 

fóks til ferðamannaiðnaðarins og víða hafa samfélög þróast á þennan hátt, að staðbundnir 

fjárfestar taki þátt í þróun svæðisins svo að menningin, sagan og sérstaðan haldi sér (Saarinen, 

2004). Í næsta kafla verður vikið að sérstöðu Hesteyrar sem ferðamannastaðar. 

 

5.2 Sérstaða Hesteyrar 

 

Ein helsta sérstaða Hesteyrar er sú að þar hefur gróður og byggð fengið að vera óáreitt um 

hálfrar aldar skeið, landsvæðið er nú friðað og Hesteyri hefur gríðarlega áhugaverða 

byggðarsögu og minjar að geyma. Þátttakendur rannsóknarinnar voru spurðir hvað þeim 

fyndist um sérstöðu Hesteyrar sem ferðamannastaðar og hvað væri einna helst áhugaverðast 

við að ferðast þangað. Meðal svara þátttakenda voru einstök náttúrufegurð, ósnortið land, 

sagan sem gömlu húsin eiga sér, sérlegur ilmur frá gróðrinum, nálægð við villt dýr í 

náttúrunni, notalegheit án rafmagns og að dvöl á staðnum minnti á hvernig fólk bjó áður fyrr í 

hinum dreifðu byggðum landins. Þátttakendur töluðu um að Hesteyri væri skjólbetri hvað 

varðar landtöku og möguleika á að hafa bát í legufærum. Þeir tóku sérstaklega fram hve 

ferðamenn sem viðmælendur hafa talað við hefðu upplifað Hesteyri sterkt, upplifun er einmitt 

það hugtak sem er sterkt í ferðamennskunni og fólk sækist eftir þegar það leggur land undir 

fót. Fólk sækist eftir því að upplifa eitthvað nýtt, annað en það vant og freistar þess að komast 

úr spori hversdagsleikans. Í svörum þátttakenda um sérstöðu Hesteyrar kom einnig fram að sú 

staðreynd að svæðið væri innan Hornstrandafriðlands væri stór hluti aðdráttarafls staðarins 

fyrir ferðamenn, en það kemur heim og saman við kenningar þeirra Fredman & Reinius 

(2007) um að vernduð og friðlýst svæði vekja gjarnan sérstakan áhuga ferðamanna. 

Einn viðmælandi talaði um að það hefði verið mikið um harmoníkuleik og vel sóttar 

skemmtanir á Hesteyri í gamla daga, en þær voru haldnar í mjög litlu rými sem kom þó ekki 

að sök. Í dag vekur það mikla lukku þegar spilað er á hljóðfæri fyrir ferðamenn í 

Læknishúsinu. Þar er spilað á gítar og sungið fyrir ferðamenn, það gerir upplifunina enn meira 

lifandi fyrir ferðamenn og þeir kætast mjög yfir slíku. Af viðmælendum að dæma þá er 

eitthvað mjög sérstakt við Hesteyri, eitthvað sem þarf að varðveita, sérstaklega náttúruna, 

söguna og síðast en ekki síst húsin í sinni upprunalegu mynd. En spurningin er einmitt sú 

hvernig þeir sem koma að hagsmunum á Hesteyri vilja að ferðamálum sé háttað þar, á að eiga 

sér stað uppbygging og reyna að fjölga ferðamönnum inn á svæðið og bæta innviði og 

þjónustu eða á að halda allri uppbyggingu í lágmarki og halda staðnum í sinni upprunalegu 

mynd? Hvað af þessu er síðan framkvæmanlegt hefur Umhverfisstofnum mikið að segja um. 

Einn tilgangur rannsóknarinnar er að gefa þeim sem koma að svæðinu rödd og virða þannig 

hvernig þeir sjá fyrir sér ferðamennsku á þessu svæði til framtíðar litið. Eins og rætt var í 

kafla 2.4, Hagmunaaðilar í ferðaþjónustu, er mikilvægt í verkefnum tengdum ferðaþjónustu 
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að þau séu unnin í samvinnu við hagsmunaaðila frá upphafi þar sem slíkt kemur í veg fyrir 

árekstra seinna (Eagles & McCool, 2002). 

 

5.3 Staða ferðamála á Hesteyri nú 
 

Af þátttakendum að dæma virtist sem engin skýr stefna hefði verið framfylgt í ferðamálum á 

Hesteyri heldur einungis verið spilað af fingrum fram eins og Hrólfur og Hafsteinn nefndu þá 

byrjaði þetta allt saman fyrir tilviljun. Þátttakendur voru spurðir hvað þeim fyndist um 

núverandi ferðamál á Hesteyri og hvað mætti bæta. Það voru skiptar skoðanir og í nokkru 

samræmi við kenningar Cohens (1978) um tvær gerðir umhverfisverndar. Sumir viðmælenda 

vildu umbætur á aðstöðu og fræðslu fyrir ferðamenn og aðrir vildu hömlur á komu 

ferðamanna vegna ýmissa ástæðna, m.a. til að vernda umhverfið. Þátttakendur þekktu nokkur 

dæmi þess að fólk þurfti að stöðva göngu sína um svæðið og snúa við því það gerði sér í raun 

ekki grein fyrir hversu erfiður staðurinn getur verið yfirferðar, þetta átti samt aðallega við um 

fólk í lengri gönguferðum.  

Einnig var spurt út í þróun ferðamála á Hesteyri út frá sjónarhorni viðmælenda, og flestir 

töldu hana hafa verið mjög jákvæða og styrkti um leið fjölbreytni í ferðaþjónustu á 

norðanverðum Vestfjörðum. Eins og þeir Viken & Nyseth (2009) benda á er æ mikilvægara í 

ferðaþjónustu að staðir séu aðlaðandi gagnvart aðfluttum, tilvonandi fjárfestum og síðast en 

ekki síst íbúum. Þátttakendur rannsóknarinnar töldu allir að þróun ferðamála á Hesteyri hefði 

jákvæð efnahagsleg áhrif á grenndarsvæði og raunar að það væru yfirleitt efnameira fólk sem 

dveldi á byggðasvæði sem þessu. Einnig töldu sumir þátttakendur það jákvæða hlið 

ferðaþjónustunnar að fjöldi áætlunarferða hefði aukist til og frá Hesteyri, sem gerir 

húseigendum auðveldara og ódýrara að komast til og frá staðnum og einnig geta þeir nýtt 

ferðirnar fyrir sendingar á mat og fleiri nauðsynjum. 

Í ljósi þess að þó nokkur jákvæðni ríki í garð ferðamanna sem leggja leið sína til Hesteyrar 

verður einnig að horfa til þess að það er aukið álag á landeigendur og þá sem dvelja í 

húsunum. Þar að auki er álag á mjög fátæka innviði t.d. kamra, göngustíga, aðkomu og fleira 

sem þyrfti að styrkja. Jón Björnsson landvörður talaði um að það væri löngu komin timi á að 

endurnýja ýmsa innviði t.d. setja vatnskamar í stað útikamarsin sem nú stendur  

Þátttakendur rannsóknar voru spurðir hvort þeir teldu að innviðir á Hesteyri uppfylltu kröfur 

miðað við þann fjölda ferðamanna sem kæmu þangað í dag: 

150 manns á dag er ágætt m.v. að farið er hring um byggðina og tímabil varir ekki 

lengra en til 17.00. Eftir það má búast við að fólk sem býr uppvið gönguleiðina vilji 

meira næði þegar sá tími fer í hönd að fólk fer að undirbúa grill o.s.frv.  Fjöldi umfram 

þetta, þá þarf að vera önnur leið sem ekki veldur ónæði í sömu húsum. Út frá sjónarhóli 

húseigenda, þá getur þessi þróun aldrei orðið jákvæð, nema gagnvart notagildi sem 

viðkomandi getur haft.  T.d. tíðari ferðir áætlunarbáta o. þ.h. (viðmælandi 4). 

 
Ég tel innviði hafa þróast nokkuð eðlilega miðað við það sem staðurinn getur tekið við. 

Hins vegar þarf stöðugt að gæta þess að virðing sé borin fyrir því sem fólkið vill sjá, 

ósnortið svæði, upprunaleg hús, takmarkaður aðgangur að svæðinu og það er á ábyrgð 

yfirvalda og eigenda þeirra húsa sem þarna eru að svo verði áfram. Staðurinn er 

einstakur og stórkostlegt að geta gefið fólki kost á því að koma þangað og upplifa hann, 

en gróðasjónarmið og fjöldaferðamennska eiga ekki heima á þessum stað (viðmælandi 

2). 
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Ég get ekki séð neitt neikvætt við ferðamennskuna, öll þau skipti sem ég hef verið þarna 

hef ég ekkert séð annað en jákvætt við þetta og ég tel að það sé gott að auka hana. Við 

megum ekki vera svo einangraðir og eigingjarnir sem eru ættaðir þarna frá Hesteyri að 

við teljum að það sé verið að ganga á okkar hlut eða þeirra sem eru stærstu landeigendur 

þarna, ekkert með það að gera, heldur verður þetta til þess að landið verði þá kynnt út á 

við hjá þessum aðilum og þetta fólk sem er að koma þarna í tengslum við mig hefur 

alltaf minnst á það þegar ég hitti það, mikið var gaman að koma til Hesteyrar og sjá þar 

sem ættingjar okkur hefðu verið. Svo þetta tel ég bara til góðs (viðmælandi 1). 

Öruggar samgöngur eru lykilinn að ferðamennsku, en það sem þarf að gera áður en 

ferðamönnum fjölgar til muna er að koma upp salernis- og hreinlætisaðstöðu. Ásýnd 

Hesteyrar á ekki að breytast frá því sem er, þar verða ekki byggð mikið fleiri hús, aðeins 

á gömlum húsgrunnum og lítið þar fyrir utan. Strangar reglur, sem Landeigendafélag 

Sléttu- og Grunnavíkurhrepps mótaði í samstarfi við Náttúruverndarráð á sínum tíma, 

eru leiðarljós á þessu friðlýsta svæði og ferðamennskan, eins og annað, verður að taka 

mið af þessum reglum [Sjá kafla 3.4, Friðlandið Hornstrandir]. Þolmörk svæðisins eru 

þó mun meiri en núverandi umferð skapar (viðmælandi 5, innskot höf). 
 

Af þessu er ljóst að þrátt fyrir almenna jákvæðni í garð ferðaþjónustu á Hesteyri eru uppi 

áhyggjuraddir um hvernig koma skuli að henni. Þátttakendur virðast allir skilgreina 

rannsóknarsvæðið með orðum sem falla undir þau hugtökum sem kynnt voru í kafla 2.3, 

Náttúruferðamennska. Mikilvægt er að innviðir séu styrktir á slíkum svæðum til að vernda 

náttúruna, en ekki má eiga það á hættu að Hesteyri missi sérstöðu sína við uppbyggingu 

innviða og því velta viðmælendur því fyrir sér hvort eigi að takmarka komu ferðamanna. En 

árangursrík náttúruferðamennska byggir jafnframt á miklum umhverfisgæðum og viðunandi 

þjónustu við gesti (Bushell, 2003).  

Hér telur höfundur að í framhaldinu þurfi að stíga varlega til jarðar og ákveðinnar yfirsýnar sé 

þörf. Því væri nauðsynlegt að  koma á samstarfi fagaðila við húseigendur og hagsmunaaðila á 

Hesteyri. Þeir þyrftu að ræða saman um og koma á sátt um hvernig framtíðarferðaþjónusta á 

Hesteyri er ákjósanleg. Ef framkvæmt er án þess að ræða málin meðal hagsmunaaðila verður 

líklega aldrei sátt á svæðinu. Það væri jafnvel snjallt að hafa lýðræðislega kosningu um 

framkvæmdir/þróun á svæðinu, líkt og Reykjarvíkurborg hefur verið að bjóða borgarbúum 

upp á; rafrænar kosningar um endurbætur í hverfum í Reykjavík. Þar getur fólk kosið um 

hvað það telur vera brýnast að framkvæma og í hvaða röð. Ég vitna einnig í það sem kom 

fram í kafla 2.1 um þróun og endursköpun staða en þar segir um tvær aðferðir til 

umhverfisverndar að fyrri aðferðin verndi umhverfið svo ferðaþjónusta geti átt sér stað og sú 

seinni sem verndi umhverfið frá ferðaþjónustu og kemur í veg fyrir umhverfisspjöll (Cohen, 

1978).  Í þeim skilningi verða hagsmunaðilar og þeir sem hafa eitthvað með staðinn að gera 

að koma sér saman um hvernig Hesteyri eigi að vera sem ferðamannastaður til framtíðar og 

jafnvel hvort hann eigi að vera það yfir höfuð. Þróa hann síðan í samræmi við það svo að eigi 

verður röskun á landi og svo framvegis eða hvort það eigi að takmarka aðgang ferðamanna á 

staðinn og vernda þannig náttúruna vegna þeirra. 

Þátttakendur voru einnig spurðir hvort að þeir hefðu merkt eitthvert samstarf varðandi 

uppbyggingu svæðisins tengt ferðamálum og hvort einhver starfshópur hefði verið sett sig í 

samband við þá til að fá álit á framkvæmdum tengdum ferðaþjónustu eða staðnum almennt. 

Fyrstu viðbrögð þeirra voru að ekkert slíkt hefur verið í gangi, einungis hefði verið leitað til 

fólks varðandi upplýsingar en í einstaka tilfellum vegna ráðlegginga sem tengdust svæðinu. 

Einn vildi meina að það þyrfti að vera meira samstarf á milli þeirra sem selja ferðir til 

Hesteyrar og þeirra sem eru með þjónustu á svæðinu, þ.e. að það vill gleymast að hafa 

samband við þá sem eru á staðnum um það hvort möguleiki sé á því að selja það sem í boði á 
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að vera. Annar sagði að ferðaþjónustan líkt og fyrr hefði dottið inn án nokkurs skipulags og sé 

því enn á brauðfótum vegna samstarfs- og skipulagsleysis, því að þó það sé samstarf til staðar 

þá sé það ekki skipulagt. Það var líka nefnt að óformlegt félag land- og húseigenda væri 

starfrækt sem fundaði eftir þörfum. Þar hefur m.a. verið rætt um þróunina hvað þetta varðar 

og Jón Björnsson landvörður komið til samráðs um ýmislegt t.d. tjaldsvæði og 

hreinlætisaðstöðu.  

Eigi að skapast skýr stefna í skipulagi ferðamála á svæðinu þá er mikilvægt að vinna með 

þeim sem eiga þar hagsmuna að gæta. Góð samvinna og útgangspunktur um framtíð 

svæðisins gæti náðst ef hagsmunaaðilar eru ánægðir með framkvæmdir og þeir fá að taka þátt 

í þeim.  

 

5.4 Veikleikar og styrkleikar 
 

Rannsakanda fannst rétt að varpa fram spurningu um veikleika og styrkleika ferðaþjónustu á 

Hesteyri, einnig um farþegaflutninga til og frá Hesteyri. Margt kom þar fram en einna helst 

voru þátttakendur sammála um að það væri mikill styrkleiki í því að reglulegar ferðir væri til 

Hesteyrar allan sumartímann. Það veitti fólki ákveðið öryggi og það gæti pantað matarbirgðir 

og fengið þær sendar daginn eftir. Meðal veikleika sem nefndir voru er sú staðreynd að 

ferðamenn á svæðinu bera ábyrgð á sjálfum sér, þeir þurfa að hirða allt rusl sem þeir koma til 

með að bera á sér og koma því til byggða, en því miður hefur komið fyrir að fólk hefur skilið 

eftir sig rusl og það getur verið verulega ósmekklegt að rekast á matarumbúðir í miðri 

náttúruperlunni. Viðmælendur höfðu meira til málanna að leggja um styrkleika og veikleika  

ferðaþjónustunnar:  

Styrkleikar: 

 

i. Gefur almenningi kost á að upplifa svæðið.  
ii. Tryggir þeim sem koma á svæðið og hafa ekki aðgang að húsi aðgang að þjónustu 

s.s. salerni, síma í neyð, kaffi og meðlæti. 

iii. Gefur aðilum í ferðaþjónustu tækifæri til uppbyggingar, t.d. bátafyrirtækjum og 

gistiaðilum á staðnum. 

 

Veikleikar: 

  

iv. Ef of mikið af ferðafólki verður hleypt inn á svæðið getur það verið í hættu og hið 

ósnortna umhverfi hættir að vera spennandi. 

v. Húseigendur geta haft truflun af of miklum ágangi. 

vi. Krafan um meiri þjónustu getur þrýst á yfirvöld um að setja inn á svæðið ýmislegt 

sem að mínu mati á ekki heima þar. Má þar t.d. nefna öryggis/upplýsingahúsnæði, 
aðstöðu/byggingu fyrir landvörð, auknar kröfur um salernisaðstöðu, betri og 

öruggari aðkomu fyrir báta o.fl. (viðmælandi 2). 

 

Styrkleikinn náttúrlega felst í því að þá er það nú fleira fólk, þá er þarna mannlíf og 

þarna geta þá bæði Hesteyringar og Íslendingar almennt blandað geði við útlendinga, 

geta fræðst um þeirra heimaland og þá er þetta bara svona vinskapur sem getur myndast 

og tengsl, jákvæð og það er mín reynsla að fólk spyrji oft um veiðar. Má veiða þarna? 

Er hægt að veiða? Ég segi já ef fólk vill fara út á sjóinn þá er hægt að veiða, það er 

ekkert bannað að veiða á handfæri ekki veit ég til þess. Ég hef gert mikið af því, þekki 

öll miðin því þó ég var ekki gamall þegar ég flutti þaðan þá var ég búinn að vera 

sjómaður í 3 ár. Ég var bara 14 ára þegar ég flutti, því þá urðu allir að vinna fyrir sér 
eins og hægt var. Nei ég tel að það sé bara kostur, eins væri gott að hafa þar aðstöðu 
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þegar svona snjall harmoníkuleikur er á staðnum, þá væri hægt að halda þarna böll. Oft 

eru þessir útlendingar með gítar og eitt og annað með sér,  þannig að það er hægt að 

syngja (viðmælandi 1). 

 

Misjafnar voru skoðanir um veikleika og styrkleika þess að hafa virka ferðaþjónustu á 

Hesteyri og það má kannski segja að það sé ákveðinn höfuðverkur því að ef fólk er ekki 

sammála um hvað eigi að gera við svæðið til framtíðar litið að þá sitji frekari framkvæmdir á 

hakanum og ekkert gerist. Einn viðmælandinn talaði um viðbrögð landeigenda þegar 

ferðaþjónustan var opnuð í Læknishúsinu, að þá hefðu orðið nokkrir árekstrar. Í fyrstu fundu 

húseigendur fyrir fjölgun ferðamanna á staðinn sem þeim þóttu illa til komið og truflandi. Í 

sumum tilfellum höfðu þeir svalað forvitni sinni og legið á gluggum og þess háttar en nú er 

reynt að stýra ferðamönnum betur um svæðið og því talsvert verið lagt upp úr lagfæringu á 

göngustígum um eyrina. Viðmælandi nefndi þá að síðustu fimm sumur hefði hann dvalið á 

Hesteyri og ekki orðið fyrir neinum skakkaföllum þó svo að enn séu einhverjir ósáttir með 

fjöldann sem kemur þangað daglega. 

 

Ljóst er að breytinga er þörf þegar kemur að framtíðarmöguleikum ferðaþjónustu á Hesteyri. 

Ekki er víst hvort þeim verði tekið fagnandi, því eins og sjá má af því sem viðmælandi 2 telur 

vera veikleika, þarfnast framtíð ferðaþjónustu á svæðinu nánari skilgreininga.  Í því samhengi 

má vitna í kafla 2.4 þar sem Weaver og Opperman skipta hagsmunaaðilum í marga flokka sjá 

mynd 3. Það getur verið afar flókið að marka stefnu sem allir hagsmunaaðilar verða ánægðir 

með, en það er þó betra að hafa hagsmunaaðila meðferðis í slíkum ákvörðunum. Það virðist 

vera einhver árekstur á milli heimasamfélags og ferðaþjónustu í þessu samhengi.   

 

5.5 Ferðaþjónusta á Hesteyri í framtíðinni 
 

Hugmyndir þátttakenda rannsóknarinnar um ferðaþjónustu og framtíð Hesteyrar verður 

meginstoð þessa kafla. En hér kemur fram hvernig þeir, þ.e. húseigendur, ferðaþjónustuaðilar 

og landvörður sjá ferðaþjónustu á Hesteyri fyrir sér í framtíðinni. Einn viðmælandi sá fyrir sér 

jákvæða hægfara þróun með samstarfi milli ferðaþjónustuaðila og fólksins sem á hús á 

Hesteyri. Hann sá ekki fyrir sér að byggt yrði undir hótel eða veitingahús á nútímamælikvarða 

og taldi að það myndi skjóta í skjön við sérstöðu staðarins. Þó vildi hann sjá bætta 

salernisaðstöðu, rennandi vatn, aðstöðu til að þvo sér og fá sér matarbita og almenna 

sorphirðu. Annar viðmælandi var tvístíga hvað varðar frekari uppbyggingu og sagði að 

sérstaðan myndi hverfa ef hún ætti sér stað. Hann vildi halda öllum framkvæmdum í lágmarki 

og halda þjónustu í lágmarki og þar af leiðandi laða að náttúrusinna til að tryggja verndun 

svæðisins. Viðmælandi velti einnig upp þeirri hugmynd að hækka verð þjónstunnar og breyta 

ímynd staðarins í eitthvað sérstakt og eitthvað sem ekki væri endilega sjálfsagt að komast. 

Þarna eru t.d. tveir ólíkir hagsmunir í húfi, ferðaþjónusta og barátta fyrir hagsmunum 

náttúrunnar, tvær algjörlega ólíkar hugmyndir  og það er greinilegt fólk sér staðinn 

misjafnlega fyrir sér. Það er einnig greinilegt að skipulag hvað varðar framtíð ferðaþjónustu er 

á grunnstigi ef miðað er við hvaða hugmyndir viðmælendur báru upp. Það barst einnig í tal að 

ferðaþjónustan hafi rutt sér af stað án samþykktar, þ.e. óljóst hvort hún sé starfrækt eftir 

tilskyldum leyfum, enda um friðland að ræða en óvíst hvort það eigi við rök að styðjast.  

Það er af engu að draga af óvissunni með svæðið ef marka má næstu tvo viðmælendur en þeir 

höfðu þetta að segja um framtíð svæðisins: 
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Ekkert deiliskipulag er til af byggðinni og nauðsynlegt að vinna það sem allra fyrst. Þar 

yrði m.a. gengið frá staðsetningu á gönguleiðum, tjaldstæði, bryggju, 

þjónustubyggingum o.þ.h. sem tilheyrir ferðaþjónustunni. Einnig göngu/keyrsluleiðum 

heim að hverju húsi. Keyrsluleið þýðir minnst 1,5 m breið leið, eins og þarf til að lítil 

tæki eins og fjórhjól, mini-gröfur gætu  nýst húseigendum til að endurbyggja hús. T.d. 

efnisflutninga, grafa fyrir dreni og rótþróm. Einungis tímabundið leyfi fyrir slíkum 

tækjum á meðan á framkvæmdum stendur.  Akstur í friðlandinu er jú bannaður.  Eins og 

staðan er í dag, þá hafnar [Umhverfisstofnun] slíkri umsókn og túlkar akstur frá sjó á 

Hesteyri að húsi sem utanvegaakstur. Meiri sérhæfing og meiri fjölbreytileiki, einkum í 
dagsferðum (viðmælandi 4). 

 

Sameiginleg ákvörðun verði tekin með öllum þeim hagsmunaaðilum sem að Hesteyri 

koma (eigendur, samfélag, ferðaþjónar, landverðir o.fl.) um áframhald ferðaþjónustu á 
staðnum.  Hvert sú ákvörðun leiðir er óljóst í dag. Stefnumótun til framtíðar 

(verndaráætlun fyrir friðlandið í heild með sérákvæðum um suma staði, s.s. Hesteyri) 

(viðmælandi 3). 

 

Sá fyrri nefnir töluverðar framkvæmdabreytingar sem gætu eflaust verið nauðsynlegar miðað 

við þann fjölda ferðamanna sem koma nú þegar til Hesteyrar í dagsferðir á sumrin og munu 

eflaust þurfa á betri aðstöðu að halda. Einnig nefnir hann að það vanti betri vegaframkvæmdir 

til að það sé auðveldara að koma efni á milli staða. Samkvæmt þessum ólíku skoðunum 

hagsmunaaðila liggur framtíð Hesteyrar í lausu lofti. Velta má fyrir sér hvort það sé einhver 

hræðsla við það að taka ákvarðanir um hvað eigi að gera, mögulega vill fólk ekki skapa slæmt 

andrúmsloft á svæðinu og á milli hagsmunaaðlila sem gæti leitt til þess að ekkert yrði aðhafst 

með þróun á svæðinu. Hagsmunaaðilar hafa eflaust verið mikið saman á svæðinu og myndað 

einhver tengsl en það þýðir ekki að þeir hafi sömu skoðanir með framkvæmdir á svæðinu og 

er því hætt við árekstrum. Einn viðmælandi benti á að það þyrfti meiri sátt og samlyndi, hann 

meinar þá reyndar á milli ferðamanna og heimafólks, en hann hefur heyrt frá ferðamönnum að 

þeim þyki þeir óvelkomnir þegar það kemur nálægt húsunum á staðnum. Sami viðmælandi 

bendir einnig á að það sé ekki nóg að bjóða fólki að koma á staðinn heldur þurfi staðurinn að 

vera í stakk búinn að taka á móti því og það þurfi að gera meira, veita einhverjum fjármunum 

til þess. Það er leiðinlegt fyrir hagsmunaaðila svæðisins og afkomendur þeirra sem þar bjuggu 

að horfa upp á stefnuleysi á svæði sem þeir hafa tilfinningaleg tengsl til. En samt sem áður þá 

hafa þeir sem reka kaffihúsið og gistinguna staðið sig vel að mati eins viðmælanda, það hefði 

verið afar erfitt að taka á móti öllu þessu fólki ef aðstaðan og gestrisni þeirra hefði ekki verið 

til staðar, sérstaklega er nefnd Birna í Læknishúsinu og Hafsteinn og Kiddý. Það er einmitt 

mikilvægt fyrir ferðmenn sem leggja leið sína í svona langa ferð að það finni að það sé 

velkomið og líði vel á staðnum. Það er annað sem einn viðmælandi nefndi og það er 

varðveislan á gömlu hvalveiðistöðinni: 

Það þarf eins að hreinsa til á Hesteyri, þar sem bræðslan var, skorsteinninn.. það þarf að 

tryggja að hann skemmist ekki meira en hann hefur gert því hann hefur skemmst 

sérstaklega af því að þar hafa menn farið frá Bolungavík og Ísafirði og verið með 

rifflana sína og farið að skjóta á hann, í raun skemmdarverk sem hefur verið unnið þar.. 

þetta eru söguminjar og auðvitað hefðu afkomendur Thorsaranna átt að ganga betur frá, 

það er til skammar hvernig þetta lítur út. Já það er margt sem þarf að gera sko og þyrfti 
að gera (viðmælandi 1). 
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Það er auðvitað gríðarlega sorglegt að vita af þessum skemmdarverkum og vitandi það að 

hvalveiðistöðin sé í einhvers konar niðurníðslu.  

Samkvæmt svörum þátttakenda virðist vera sama niðurstaðan aftur þ.e. þeir séu sammála um 

að stefnu vanti um framtíð Hesteyrar. Þeir hafa hins vegar misjafnar skoðanir á því hvert sú 

stefna ætti að leiða, þ.e. hvort það ætti að takmarka aðgang ferðamanna inn á svæðið eða ekki, 

hvort það eigi að styrkja innviði eða ekki, hvort það eigi að bæta aðstöðu fyrir ferðamenn og 

húseigendur eða ekki og kostum og göllum sem því myndi fylgja.  

Misjafnar skoðanir voru á því hversu langt ætti að ganga með framkvæmdir á svæðinu, en þær 

eru takmörkunum háðar, þ.e. Hesteyri er í Hornstrandafriðlandinu og sérstakt leyfi þarf hjá 

Umhverfisstofnun til framkvæmda, og ekki er gengið að slíku leyfi. Helstu framkvæmdir sem 

þátttakendur nefndu var gerð göngustíga, almennt viðhald á húsum, betri aðstaða fyrir 

ferðamenn, t.d. kranavatn og salerni. Hvað varðar göngustíga þá eru þeir ekkert merktir 

sérstaklega, en í einhverju tilviki kom fram að það væri villandi fyrir ferðamenn hvar ganga 

mætti. Einkalóðir eru ekki sérstaklega merktar heldur og hefur óviðeigandi ágangur 

ferðamanna verið á einkalóðum. Mögulega væri það þáttur í uppbyggingu innviða á svæðinu 

að merkja gönguleiðir betur og jafnvel lóðamörk í ljósi þess að dagsferðamönnum á svæðinu 

hefur fjölgað frá ári til árs. Hvað varðar þjónustuna í Læknishúsinu þá er hún kærkomin 

viðbót. Minnst var samt á að framtíð hennar væri í óvissu, þ.e. hversu miklu lengur hún yrði 

starfrækt.  
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6 Umræður og ályktanir 
 

Eftir að Hesteyri fór í eyði árið 1952 fór heldur lítið fyrir  ferðamönnum þar. Eftir friðun 

svæðisins árið 1975 voru þangað farnar óskipulagðar ferðir með ferðamenn sem jókust síðan 

jafnt og þétt og urðu að skipulögðum ferðum. Árið 1994 eru ferðirnar auglýstar og sumarið 

1996 voru fluttir um 1.500 manns yfir til Hesteyrar og 4.600 árið 2000 (Sjóferðir Hafsteins og 

Kiddýjar, 2000). Í dag er Hesteyri nú opnari ferðamönnum en áður, þangað eru farnar ferðir 

nánast daglega að sumarlagi og tekur skamman tíma að fara þangað á sérútbúnum 

farþegaflutningabát. Ferðirnar eru auglýstar og eftir að kaffiaðstaða og gistirými var opnað 

virðist ljóst að markmið ferðaþjónustuaðila er að laða að fleiri ferðamenn inn á svæðið í von 

um atvinnusköpun og almennrar uppbyggingar ferðamennsku á þetta landsvæði (Bushell, 

2003). En það vill gleymast að þetta svæði er jú friðað og það getur því verið erfitt að fá leyfi 

til að styrkja innviði til þess að geta tekið á móti slíkum fjölda ferðamanna án þess að 

einhvers konar röskun eigi sér stað. Það er líka skortur á almennri aðstöðu fyrir ferðamenn. 

Þarna hefur átt sér stað eins konar endursköpun á staðnum og ímynd Hesteyrar er að breytast í 

að verða almennur ferðamannastaður og þá er spuning hvort að sérstaða staðarins fái að njóta 

sín. Þessi þróun getur átt þá hættu á að Hesteyri taki á sig nýja mynd og breytir þar af leiðandi 

upprunalega tilvistargrundvelli staðarains (Viken & Nyseth, 2009). Það getur því verið 

lykilatriði að hafa heimamenn og þá sem hafa hagsmuna að gæta af svæðinu með í för þegar 

kemur að skipulagsbreytingum þannig að sérstaðan og það staðbundna haldi sér (Saarinen, 

2004). Það sem virðist vera að gerast er að ferðaþjónustuaðilarnir halda taumlaust áfram að 

bjóða fólki inn á svæði og þar sem það er enginn sem dregur þar mörkin því Hesteyri getur 

ekki endalaust tekið á móti fleiri ferðamönnum. Ástæðan fyrir þessu er einfaldlega að það er 

engin stefna hvað ferðamálin varðar og ekkert samstarf í gangi milli til dæmis hagsmunaaðila 

svæðisins og þeirra aðila sem standa að ferðaþjónustunni. Þetta hljómar kannski eins og þetta 

sé einhver krísa en það eru ákveðin mál sem þarf að ræða og það þarf að setjast niður og 

ákveða hvert framhaldið verður. Eins og ég hef áður tekið fram þá eru breytingar á staðnum 

leyfum háðar hjá Umhverfisstofnun og auðvitað fjárveitingum háðar líka. Eins og Cohen 

(1978) nefndi þá þarf að vera skýrt hvort það eigi að vernda umhverfið frá ferðaþjónustunni 

eða vernda umhverfið svo að ferðaþjónusta geti átt sér stað.  Aðdráttarafl ferða til Hornstranda 

er byggt á náttúrulegum auðlindum á afkekktum stað með sögulegan bakgrunn að auki og 

oftast á fjöldaferðamennska ekki við á slíkum stöðum (Knetsch & Clawson, 1966). 

Rannsókn höfundar leiddi ýmislegt í ljós. Það eru fyrst og fremst skiptar skoðanir um framtíð 

Hesteyrar eins og fram hefur komið, í öðru lagi þá er engin skýr stefna sem liggur fyrir hvað 

varðar ferðamál á Hesteyri, í þriðja lagi þá er óvissa með kaffiaðstöðu og gistirými hvort það 

verði rekið áfram fyrir ferðamenn og í fjórða lagi þá er aðstaða fyrir ferðamenn er almennt 

ekki talin nógu góð hvort sem á það er litið sem slæmt eða gott mál það fer eftir því hvernig 

týpa ferðamaðurinn er, er hann þjónustusinni eða náttúrusinni. Þetta hljómar eins og ástandið 

sé mjög slæmt en það er það alls ekki svo, þetta eru bara grundvallarmál sem þarf að ræða upp 

á framtíð svæðisins að gera ekki síst vegna þess að gróðurinn á Hesteyri er viðkvæmur fyrir 

raski. 

En miðað við þær misjöfnu skoðanir og óvissu  með framtíð svæðisins telur höfundur 

nauðsynlegt fá ferðamálafræðing til að framkvæma stefnumótun á svæðinu; óháðan aðila sem 

gæti komið með ákveðnar ábendingar um stefnumótun, en trúlega vilja þeir sem þekkja 

svæðið vel halda stíft í skoðanir sínar. Ferðamálafræðingar eru alvanir að taka út svæði og 
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gera þolmarkarannsóknir. Rannsóknarmiðstöð ferðamála og  niðurstöður rannsóknar sem 

þessarar gætu mögulega nýst sem tól til þess að ákveða hvað væri gott að gera í framhaldinu, 

eins konar vitundarvakning um að nauðsynlegt væri að setjast niður og marka stefnu. Eins og 

áður hefur komið fram þá kom ferðaþjónusta á Hesteyri til án nokkurrar umræðu eða 

samstarfs við landeigendur eða umsjónaraðila svæðisins. Það er því óljóst hvert hún stefnir í 

dag því hún er rekin frá ári til árs, án framtíðarstefnumótunar eða sýnar. Samkvæmt 

þátttakendum rannsóknarinnar er enn lítið samstarf milli þeirra sem sjá um núverandi 

ferðaþjónustu og hagsmunaaðila tengda svæðinu og það þarf til dæmis lítið út af að bregða til 

þess að kaffiaðstaðan og gistirýmið hætti rekstri.  

Höfundur er hlynntur þeirri þróun að byggja upp betri aðstöðu fyrir fólk sem ferðast til 

Hesteyrar, hvort sem það eru húseigendur, gönguferðamenn eða dagsferðamenn. Því þarf ekki 

að fylgja mikil breyting á ásýnd staðarins heldur yrðu grunnþættir á svæðinu bættir. 

Göngustígar yrðu til að mynda bættir og merktir, það myndi auðvelda ferðamönnum að ganga 

um svæðið, það myndi auðvelda húseigendum að koma farangri að húsum sínum, það myndi 

líka koma í veg fyrir að ferðamenn ráfi óvart á einkalóðir. Í Læknishúsinu er að vísu einhver 

aðstaða fyrir ferðamenn sem kaupa sér þjónustu, en það þyrfti að vera til staðar skáli eða skýli 

fyrir veðri fyrir gönguferðamenn og aðra sem á svæðinu eru sem þurfa að borða, setjast niður 

og hvíla sig og jafnvel létta á sér. Ef til stærri framkvæmda myndi koma þá gæti þessi skáli 

mögulega nýst undir ljósmyndasýningu frá byggð Hesteyrar, gistirými og jafnvel veitingar og 

þar gæti fólk losað sig við rusl, en yfirleitt þarf fólk að taka með sér rusl til baka að ferð 

lokinni. Þetta myndi skapa a.m.k. eitt stöðugildi sumarlangt. Það mætti einnig hugsa þetta sem 

samkomuhús þar sem fólk sækti félagsskap, tilvalið fyrir húseigendur að spjalla við 

ferðamenn og segja þeim reynslusögur af svæðinu ef áhugi er fyrir hendi. Þar með væri 

kominn grundvöllur fyrir sögutengda, þjóðfræðilega og  listatengda ferðaþjónustu 

(McKercher & Du Cros, 2002).  Í gamla daga var mikið félagslíf á milli anna á Hesteyri og 

því væri ágætt að halda þeirri hefð áfram. Staðurinn myndi samt sem áður halda sérstöðu 

sinni, en þetta myndi efla tengingu við sögu staðarins og allir fengju að njóta hennar.  

 

Í sameiningu og samvinnu við fagaðila þurfa bæði ferðaþjónustuaðilar og hagsmunaaðilar 

staðarins að gera það upp við sig hvort þeir vilji takmarka komu ferðamanna eða halda þeirri 

þróun áfram sem hefur verið. Spurningar sem krefjast frekari rannsóknar tengjast því hvar 

þessir aðilar eiga að setja mörkin: Missir staðurinn ljómann ef að ferðamannastraumurinn 

eykst til muna? Vilja ferðamenn ferðast á stað eins og Hesteyri og vera innan um fjölda fólks 

eða vera í fámennum hópum og njóta kyrrðarinnar? Er kyrrðin ekki þrátt fyrir allt það sem 

fólk sækist eftir á Hesteyri?  
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Höfundur að brenna rusl í kolaeldavél, mynd úr einkasafni.
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Viðauki A 
 

Reglur þessar gilda um svæðið: 

1. Mannvirkjagerð öll, jarðrask og önnur breyting á landi, svo og undan landi allt að 

60 föðmum (115m) frá stórstraumsfjörumáli, er háð leyfi Umhverfisstofnunar. 

2. Umferð vélknúinna farartæka utan vega og merktra slóða er bönnuð, nema leyfi 

Umhverfisstofnunar komi til. 

3. Leyfi landeigenda, sem í hlut á, þarf til allra veiða, eggjatöku og annarra 

hlunnindanytja á svæðinu. Leyfi Umhverfisstofnunar þarf ef eigi er um að ræða 

hefðbundnar nytjar. Um netaveiði í ósum straumvatna gilda ákvæði laga um lax- 

og silungsveiði nr. 76/1970, sbr. einkum VI. kafla. 

4. Gangandi fólki er heimil för um svæðið. Þó er skylt að ganga þannig um að ekki 

sé spillt lífríki, jarðmyndunum og mannvirkjum. Umhverfisstofnun setur nánari 

reglur viðvíkjandi umferð um hið friðlýsta svæði. 

5. Umhverfisstofnun og aðrar stofnanir, sem í hlut eiga, skulu stuðla að vernd 

menningar-minja, gera greiðfærar gamlar götur og viðhalda vörðum. 

6. Bannað er að beita búpeningi á friðlandið. 

7. Á tímabilinu 15. apríl til 15. júní ár hvert þarf að tilkynna Umhverfisstofnun um 

ferðalög um svæðið. Þetta ákvæði tekur þó ekki til ferða landeigenda. 

8. Umhverfisstofnun setur nánari reglur um afnot landeigenda af eignum sínum á 

hinu friðlýsta svæði. 

9. Umhverfisstofnun og Landeigendafélag Sléttu- og Grunnavíkurhrepps tilnefna 

hvort um sig þrjá menn í samstarfsnefnd um málefni friðlandsins (Hornstrandir, 

2012b). 
 

 

 

Meðal helstu hlutverka landvarða eru: 

 Að gæta þess að ákvæði friðlýsingar og náttúruverndarlaga séu virt á hverju 

svæði fyrir sig. 

 Að taka á móti gestum og veita þeim nauðsynlegar upplýsingar og kynna 

þeim umgengisvenjur og reglur hvers svæðis. 

 Að fræða fólk um gönguleiðir, náttúrufar, staðhætti og sögu. 

 Að sjá um að halda svæðum hreinum, þ.e. tjaldsvæðum, göngustígum og 

bílaplönum, sem og klósettum og kömrum; náttúruvættum og náttúru þess 

svæðis sem þeir vinna á. 

 Að merkja göngustíga, leggja nýja og halda þeim við. 

 Að vera til aðstoðar þeim sem á svæðinu dvelja. 

 Að hafa eftirlit með umferð og umgengni ferðamanna (Hlutverk landvarða, 

2010). 
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