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Útdráttur 

Hálendisvakt hefur verið starfandi á hverju sumri á fjórum stöðum á hálendinu frá því 

árið 2006. Verkefnið er skipulagt af Slysavarnafélaginu Landsbjörg en björgunarsveitir 

landsins sjá um að útvega mannskap og búnað til verksins. Markmið vaktarinnar er að 

sinna ákveðnu forvarnarstarfi það er að segja leiðbeina og upplýsa ferðamenn um 

aðstæður á hálendinu auk þess að stytta viðbragðstímann ef eitthvað kemur uppá og 

tryggja betur öryggi ferðamanna. 

Árið 2012 sinnti Hálendisvakt björgunarsveitanna 1917 atvikum en þeir sem nutu 

aðstoðarinnar greiddu ekki krónu fyrir hana. Öll vinnan sem innt var af hendi af hálfu 

björgunarsveitanna var unnin í sjálfboðavinnu. Auk þess sem björgunarsveitirnar sjálfar 

lögðu fram mikinn búnað og ýmsir styrktaraðilar tryggðu mannskapnum gistingu. En  allt 

kostar peninga, markmið ritgerðarinnar er að kanna hver áætlaður kostnaður hinna 

ýmsu aðila sem koma að vaktinni er miðað við hvernig vaktin var sett upp árið 2012. 

Einnig verður skoðað hvaða leiðir eru færar í því að fjármagna verkefnið og hver skuli 

bera kostnað af því útfrá kostum og göllum hverrar leiðar fyrir sig.  

Hafa ber í huga að nákvæmar kostnaðartölur fengust ekki frá forsvarsmönnum 

Hálendisvaktarinnar. Því er í raun einungis um tilraun til að meta kostnað og umfang 

vaktarinnar árið 2012 að ræða útfrá gefnum forsendum höfundar.  

Helstu niðurstöður eru þær að ef litið er á Hálendisvaktina sem stakt verkefni sem 

þarf að þjálfa starfsmenn sína og kaupa allan búnað og gistingu þá er 

heildarkostnaðurinn 160.150.582 kr. Ef aftur á móti tekið er tillit til þess að 

Hálendisvaktin er eitt af mörgum verkefnum sem björgunarsveitirnar taka að sér og 

kostnaði við búnað og þjálfun er deilt niður á daga ársins og metinn útfrá þeim dögum 

sem hann  er notaður á vaktinni þá lækkar kostnaðurinn niður í 60.019.312 kr. Það má 

því segja að  grundvöllur verkefnisins felist í því að björgunarsveitirnar taki þátt með 

öllum sínum búnaði og færni  til þess að minnka kostnaðinn sem hlýst af verkefninu.  
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1 Inngangur  

Ferðalög um hálendi Íslands hafa aukist til mikilla muna á síðustu áratugum auk þess 

sem fjöldi erlendra ferðamanna hefur á sama tíma aukist.  Þeir sækja mikið í óspillta 

náttúru enda er hún oft á tíðum mjög frábrugðin þeirra heimahögum.  

Þessi aukna umferð hefur afleiðingar í för með sér, óhöpp geta alltaf orðið en þar 

sem landsmenn hafa á seinustu áratugum flutt á mölina þá getur verið langt að sækja 

aðstoð. Slysavarnafélagið Landsbjörg sá að þarna var ákveðinn vandi á ferðinni. 

Björgunarsveitirnar gátu ekki verið sífellt að þvælast á milli byggðar og hálendis. Því var 

farið út í verkefnið Hálendisvakt sem ákveðið slysavarnaverkefni. 

Verkefninu er ætlað að stytta viðbragðstíma björgunarsveitanna og auka þannig 

öryggi ferðamanna. Þetta hefur tekist með miklum ágætum og sífellt fleiri fá aðstoð á 

hverju ári. Aftur á móti er það kostnaðarsamt fyrir félagasamtök eins og 

Slysavarnafélagið Landsbjörg að halda þessu úti. Hér á eftir verður reynt að meta þann 

kostnað sem hlýst af því að halda starfseminni gangandi, miðað við að greitt væri 

markaðsverð fyrir þá þjónustu sem annaðhvort er gefin af styrktaraðilum verkefnisins 

eða sjálfboðaliðum í dag. 

Einnig verður skoðað hvaða möguleikar eru fyrir hendi til þess að fjármagna 

verkefnið. Í dag er það svo að björgunarsveitirnar fjármagna sig að mestu með 

fjáröflunum af ýmsu tagi svo sem með flugeldasölu og sölu á neyðarkalli 

björgunarsveitanna. Þessar fjáraflanir taka tíma og eru kostnaðarsamar auk þess sem 

68% þeirra sem nýta þjónustu Hálendisvaktarinnar eru erlendir ferðamenn og því litlar 

líkur á því að þeir leggji sitt af mörkum í slíkum fjáröflunum. Því verður athugað hvaða 

leiðir eru færar til þess að þeir sem noti þjónustuna greiði í raun fyrir hana t.d. með 

tryggingu, ferðamannagjaldi, vegtollum o.s.frv. Einnig verða kostar og gallar hverjar 

leiðar fyrir sig metnir.  

Það er von höfundar að eftir lesningu þessarar ritgerðar muni lesendur vera 

meðvitaðri um það framlag sem björgunarsveitirnar og styrktaraðilar þeirra eru að veita 

ferðamönnum, innlendum sem erlendum.  
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2 Saga Slysavarnafélagsins Landsbjargar 

Saga íslensku þjóðarinnar hefur frá upphafi mótast af átökum við óblíð náttúruöfl. Í 

þeirri glímu hefur maðurinn oft á tíðum þurft að lúta í lægra haldi með ófyrirsjánlegum 

afleiðingum. Á árunum 1880 til 1930 drukknuðu til að mynda a.m.k. 70 manns á hverju 

ári að meðaltali. Nokkur af þessum slysum t.d. Ingvarsslysið árið 1906 urðu það nálægt 

landi að fjöldi manns urðu vitni að því, án þess þó að geta nokkuð að gert vegna skorts á 

björgunarbúnaði og tækjum. Skipverjarnir hurfu því hver af öðrum í brimrótið. Þessi 

erfiðu veðurskilyrði og tíð sjóslys við strendur landsins mynduðu þörf fyrir öflug samtök 

á sviði björgunarmála. Sár fátækt þjóðarinnar og hræðsla við breytingar sérstaklega ef 

þær höfðu einhver útgjöld í för með sér, urðu til þess að ekkert var gert í málunum fyrr 

en árið 1918. (Einar S. Arnalds, 2001)  

Þá stigu Vestmanneyingar fram og stofnuðu fyrstu félagasamtökin á sviði björgunar- 

og slysavarnamála á landinu, Björgunarfélag Vestmannaeyja. Tíu árum síðar eða 1928 

voru félagasamtökin Slysavarnafélag Íslands stofnuð. Fram að þeim tímapunkti hafði 

verið reynt að fá ríkið til þess að leggja sitt af mörkum í björgunarstarfseminni með 

stofnun Björgunarsjóðs Íslands en án árangurs. Jón E. Bergsveinsson átti stærstan þátt í 

þessari stefnubreytingu. Hann gerði sér snemma grein fyrir því að stofnun 

björgunarfélags með mörgum deildum víðs vegar um landið væri líklegasta leiðin til þess 

að koma starfinu í öruggan farveg. Fyrirmyndin var Konunglega breska björgunarfélagið 

(RNKI), en það var stofnað árið 1824 og hafði frá upphafi bjargað um 60.000 mönnum úr 

lífsháka á sjó án þess að hafa nokkru sinni þegið ríkisstyrk heldur fengið fé sitt frá 

frjálsum framlögum. (Einar S. Arnalds, 2001)  

Stofnfélagar Slysavarnafélagsins voru 128 og lagði félagið áherslu á að koma upp 

björgunarbúnaði til sjóbjörgunar um allt land og fræða sjómenn til þess að forðast slys 

og efla sundkennslu. Viðbrögð almennings voru góð og félögum fjölgaði um 4-6 hundruð 

manns á ári. Árið 1945 voru deildir Slysavarnafélagsins orðnar 127 og félagarnir 18.518 

talsins. Eða sjötti hver maður á landinu félagsmaður. (Einar S. Arnalds, 2001) 

Slysavarnafélagið hefur alla tíð reynt að koma til móts við þarfir almennings fyrir 

aðstoð og aðlagað starfsemi sína eftir því. Á fyrstu áratugum félagsins beitti það sér fyrir 
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því að efla sundkunnáttu landsmanna og lagði fé til uppbyggingar sundlauga. En 

sundkunnátta var ekki mikil á þessum tíma og var ekki gerð að skyldunámsgrein í skólum 

fyrr en árið 1940. (Einar S. Arnalds, 2001) 

Á 5. áratug síðustu aldar var farið að stofna björgunarsveitir innan 

Slysavarnafélagsins. Sú fyrsta var Björgunarsveitin Ingólfur í Reykjavík, stofnuð árið 

1944. Í kjölfarið voru fleiri björgunarsveitir stofnaðar víðsvegar um landið. Tilgangurinn 

var sá að í hverri byggð væri einhver kjarni fólks til staðar sem hefði fengið ákveðna 

þjálfun og reynslu til að bregðast  við ef vá bæri að höndum. (Einar S. Arnalds, 2001) 

Á sama tíma jókst flugumferð um Ísland, stöðug umferð var í kringum herstöð 

Bandaríkjahers af litlum flugvélum auk þess sem Loftleiðir áttu tvær stórar 

farþegaflugvélar. Þann 14. september 1950 fórst önnur farþegaflugvélin, Geysir, en ekki 

var vitað hvar hún hefði brotlent. Eftir þriggja daga leit fannst öll áhöfnin heil á húfi á 

Vatnajökli. Slysið vakti fólk til umhugsunar um hvort ekki væri þörf á sérhæfri 

flugbjörgunarsveit sem hefði þekkingu á leit og björgun flugvéla í fjalllendi og á jöklum. 

Það var svo þann 27. nóvember sem 28 menn stofnuðu Flugbjörgunarsveit Reykjavíkur. 

Markmið hennar er að aðstoða við björgun manna úr flugslysum,leita að flugvélum sem 

týnst hafa og hjálpa þegar til þeirra er leitað og sérþekking og tæki geta komið að gagni. 

(Védís Ólafsdóttir, 2012) 

Björgunarsveitum félagsins fjölgaði ört og árið 1970 voru þær orðnar 72 talsins og 

félagar um 2000. Á þeim tíma varð einnig algengara en áður að fólk ferðaðist um 

óbyggðir og hálendi Íslands með tilheyrandi óhöppum og þörf fyrir aðstoð. (Einar S. 

Arnalds, 2001) 

Slysavarnafélagið Landsbjörg var stofnað 2. október árið 1999 við sameiningu 

Slysavarnafélags Íslands og Landsbjargar, landssambands björgunarsveita. 

(Slysavarnafélagið Landsbjörg, á.á.a) Nú er svo komið að 18 þúsund sjálfboðaliðar eru 

skráðir í félagið,  þar af um þrjú þúsund virkir þátttakendur sem starfa í um 100 

björgunarsveitum. Björgunarsveitirnar eru alltaf til taks og eru þjálfaðar til björgunar 

eða leitar við fjölbreyttar aðstæður. (Slysavarnafélagið Landsbjörg, á.á.b) 

Slysavarnadeildum innan félagsins hefur hins vegar fækkað verulega og í dag eru 

starfandi 50 deildir sem vinna aðallega að forvörnum. (Slysavarnafélagið Landsbjörg, 

á.á.c) 
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Slysavarnafélagið Landsbjörg hefur í gegnum tíðina stuðlað að mjög góðu starfi á 

sviði leitar og björgunarmála hvort sem það er á sviði sjó-, land-, flug- eða alþjóðlegrar 

björgunar. Félagið hefur alla tíð brugðist við þeirri þörf fyrir björgun sem upp kemur á 

hverjum tíma. Eitt af nýjustu verkefnum félagsins er Hálendisvakt, en hún er tilkomin 

vegna þarfa ferðamanna sem fara um hálendið fyrir aðstoð.  
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3 Hálendisvakt 

Hálendisvakt hefur verið rekin á hálendinu á hverju sumri frá árinu 2006 af 

Slysavarnafélaginu Landsbjörg. Tilgangur hennar er að leiðbeina og upplýsa ferðamenn 

um aðstæður á hálendinu auk þess að stytta viðbragðstímann ef eitthvað kemur upp á 

og tryggja öryggi ferðamanna betur en ella. (Slysavarnafélagið Landsbjörg, 2012) 

Björgunarsveitir Slysavarnafélagsins Landsbjargar taka að sér að standa vaktina viku í 

senn. Árið 2012 voru það 29 björgunarsveitir sem skiptu verkinu á milli sín. 

Björgunarsveitirnar voru skipaðar 193 vel þjálfuðum sjálfboðaliðum sem skiluðu sem 

nemur fjórum til fimm ársverkum á tímabilinu. Lengd tímabilsins var mismunandi milli 

svæða. Að Fjallabaki stóð vaktin frá 22. júní til 24. ágúst eða í níu vikur, á Kili og norðan 

Vatnajökuls voru vikurnar átta frá 22. júní til 17. ágúst og sjö að Sprengissandi. Þar hófst 

gæslan viku síðar vegna lokunar Sprengisands. (Slysavarnafélagið Landsbjörg, 2012) 

Á þessum tíma var síður en svo setið auðum höndum því atvikin sem komu til kasta 

Hálendisvaktarinnar voru 1917 talsins eða að meðaltali 8,5 á hverju svæði fyrir sig á dag. 

Var það aukning um 59% frá árinu áður þegar þau voru 1204. Atvikunum er skipt í tvo 

flokka. Annars vegar er það almenn aðstoð en í henni felast leiðbeiningar til ferðamanna 

varðandi útbúnað, leiðarval og fleira. Hins vegar er um að ræða útköll en það eru atvik 

sem að öðru jöfnu hefði þurft að kalla út björgunarsveit úr byggð til þess að leysa. Þó má 

reikna með að í einhverjum tilfellum hefði málið verið leyst af öðrum ferðalöngum áður 

en björgunarsveit kæmi á staðinn ef Hálendisvaktarinnar nyti ekki við. Skiptingin milli 

þessara atvika samkvæmt skýrslu Hálendisvaktar er sú að almenn aðstoð telur 1495 

atvik á meðan útköll eru 524 talsins. (Slysavarnafélagið Landsbjörg, 2012) Samtals gerir 

það 2019 atvik, aftur á móti eins og kemur fram hér að framan þá er talað um að fjöldi 

atvika sé ekki nema 1917 talsins.  Því er um skekkju uppá 102 atvik að ræða. Telur Jónas 

Guðmundsson að um innsláttarvillu sé að ræða og því séu aðstoðarbeiðnir í raun 1393 

en ekki 1495 eins og gefið er til kynna í skýrslunni. (Jónas Guðmundsson, 2013b) 

Hálendisvaktin hefur stækkað að umfangi með hverju árinu. Það væri aftur á móti 

ekki mögulegt án allra þeirra samstarfsaðila sem leggja málefninu lið með einum eða 

öðrum hætti. Hægt er að skipta þessum aðilum í tvennt, annars vegar þeir sem hafa hag 
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af því að Hálendisvaktin sé að störfum en í þann flokk falla, bílaleigur, Ferðafélag Íslands,  

Vatnajökulsþjóðgarður, Sjóvá og ýmsir rekstraraðilar nærri hálendinu. Hins vegar eru 

svo þeir sem hafa ekki beinan hag af því að Hálendisvaktin sé starfandi en taka samt sem 

áður þátt en það eru Neyðarlínan, lögregluembættin, Umhverfisstofnun, 

Öryggismiðstöð Íslands, Iðnaðarráðuneytið, Olís, Vegagerðin og Vodafone. Auk allra 

þeirra björgunarsveitarmanna sem gefa vinnu sína. (Slysavarnafélagið Landsbjörg, 2012) 

Sjálfboðaliði er samkvæmt Haberman sá eintaklingur sem leggur fram vinnu sína af 

fúsum og frjálsum vilja í þágu meðborgara sinna eða þjóðfélagsins án þess þó að þiggja 

laun fyrir. (Ómar H. Kristmundsson & Steinunn Hrafnsdóttir, 2008) Í dag er það svo að 

allir þátttakendur Hálendisvaktarinnar falla undir þessa skilgreiningu. Það má því segja 

að vaktin standi eða falli með því að sjálfboðaliðarnir og styrktaraðilar hennar séu 

tilbúnir að leggja henni lið. 

Ánægjulegt er að fólk sé tilbúið til að leggja allt þetta erfiði á sig aðeins til þess að 

aðstoða meðborgara sína, en þar sem hlutverk björgunarsveitanna vindur stöðugt upp á 

sig og aukin krafa er gerð um þjálfun og reynslu auk þess sem útköllum er sífellt að 

fjölga, þá er eðlilegt að hugsa til þess hvort um framtíðarlausn sé að ræða.  

Milton Friedman sagði að það væri ekki til ókeypis hádegismatur, (there ain‘t no such 

thing as a free lunch). Þetta á vel við í tilfelli Hálendisvaktarinnar, þeir sem nýta þjónustu 

hennar greiða ekkert fyrir hana og ganga burt með bros á vör. En það er ekki þar með 

sagt að þjónustan kosti ekki krónu, fjölmargir einstaklingar leggja sitt af mörkum til þess 

að þetta sé hægt.  
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4 Frjáls framlög 

Frjáls félagasamtök koma oft auga á ákveðin málefni sem þarf að leysa. Þetta á við í 

tilfelli Hálendisvaktarinnar, Slysavarnafélagið Landsbjörg sá að á hálendinu  var ákveðinn 

vandi sem þurfti að leysa og gekk í verkið. Þeir voru í einskonar frumkvæðishlutverki. 

(Steinunn Hrafnsdóttir, á.á.)  

Slysavarnafélagið Landsbjörg rekur Hálendisvaktina í gegnum verkefnið Safe travel en 

markmið þess er að bæta forvarnir og minnka slys í ferðamennsku og ferðaþjónustu hér 

á landi. (Safe travel, á.á.) Þetta fyrirkomulag býr til ákveðinn óstöðugleika þar sem 

nauðsynlegt er að treysta á velvild annarra og hún getur verið misjöfn frá ári til árs. 

Ennfremur er gríðarlega kostnaðarsamt og tímafrekt að safna styrkjum. Sum frjáls 

félagasamtök hafa sett sér markmið um að kostnaðurinn við öflun styrkja fari ekki yfir 

10-30%. (Ómar H. Kristmundsson & Steinunn Hrafnsdóttir, 2008) Það má því ætla að 

kostnaðurinn sé á því bili hjá Slysavarnafélaginu Landsbjörg. 

Fé sem hefur safnast saman með þessum hætti seinustu ár hefur einungis náð að 

mæta lágmarksútgjöldum. Stærsti hluti kostnaðarinns er í raun greiddur úr vasa 

sveitanna sjálfra sem slysavarnaverkefni. Aukning í komu ferðamanna til landsins hefur 

leitt til þess að verkefnið hefur undið upp á sig og aukið álagið á björgunarsveitarmenn. 

(Án höfundar, 2012)  
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5 Hver á að borga brúsann? kostir þess og gallar 

Ef greitt væri fyrir það að standa vaktina, væri möguleiki á að ráða í starfið yfir allt 

sumarið, starfsmannaveltan myndi því minnka. Það myndi leiða af sér meiri stöðugleika, 

þjónustan yrði að öllum líkindum betri þar sem starfsmaðurinn er ekki alltaf nýkominn á 

svæðið heldur þekkir það eins og handarbakið á sér. Einnig myndi búnaðurinn ávallt 

vera sá sami en ekki breytilegur eftir því hvaða björgunarsveit er á vaktinni á hverjum 

tíma. (Baldur Ingi Jónasson, 2012) Ákveðið rekstraröryggi gæti myndast þar sem ekki 

þarf að treysta á að fyrirtæki og einstaklingar séu tilbúnir til þess að leggja málefninu lið. 

Einnig verður auðveldara að gera meiri kröfur til starfsmanna, þar sem einungis 

einstaklingar sem standast þær væru ráðnir. Aftur á móti gæti verið erfitt að finna a.m.k. 

30 einstaklinga miðað við tvískiptar vaktir sem væru tilbúnir að taka verkefnið að sér í 

níu vikur á hverju sumri, en þyrftu síðan að leita á önnur mið yfir veturinn.   

En hverjir eiga að greiða fyrir þetta? Eru það skattborgarar landsins í gegnum ríkið, 

ferðamennirnir sjálfir, eða frjáls félagasamtök eins og gert er í dag? Hugmyndir um 

ferðamannagjald hafa komið upp og spurningin er hvort það sé hentug leið til að 

fjármagna verkefnið, láta þá sem njóta þjónustunnar greiða ákveðið lágmarksgjald eða 

jafnvel að setja upp vegtolla. Farið verður nánar í hverja leið fyrir sig og reynt að velta 

upp kostum hennar og göllum. 

5.1 Ríkið 

Fjárlög ríksins til Slysavarnafélagsins Landsbjargar voru 123,2 milljónir króna árið 2012 

(Datamarket, á.á.) Hægt væri að auka þessa upphæð til þess að dekka einnig 

Hálendisvaktina með svokölluðum þjónustusamningi.  

Með aukinni samvinnu hins opinbera og frjálsra félagasamtaka þarf að tryggja að 

þjónustan sé skilvirk og gæði hennar viðunandi. Það er gert með því að nota ákveðnar 

aðferðir við fjárhagsáætlanir, gæðastaðla, setningu markmiða og árangursmat á 

þjónustu. Þetta hefur vakið áhyggjur hjá félagasamtökum um að kröfurnar leiði til þess 

að starfið verði stofnanavæddara og sérhæfðara en áður. Starfið verði ekki eins 

sveigjanlegt, innra eftirlit minna og starfið fjarlægist borgarana sem verið er að vinna 
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fyrir. Einnig er talað um að hætta sé á að félagasamtökin breyti markmiðum sínum til 

þess eins að þóknast styrktaraðilum sem væri í þessu tilfelli íslenska ríkið. (Steinunn 

Hrafnsdóttir, á.á.)  

Ekki eru allir sammála þessu og benda bandarískar rannsóknir til þess að þessi ótti sé 

ekki á rökum reistur. Fátt bendi til þess að félagasamtökin breyti stefnu sinni til þess að 

þóknast velunnurum sínum. Aukinn fjárhagslegur stuðningur geri samtökunum kleift að 

ná markmiðum sínum og reglur hins opinbera um skilvirkni og gæði séu einfaldlega 

eðlilegar. (Steinunn Hrafnsdóttir, á.á.) 

Þá kemur aftur á móti upp sú spurning hvort sanngjarnt sé að hinn almenni 

skattgreiðandi greiði fyrir aðstoð við erlenda ferðamenn. En erlendir ferðamenn voru 

68% þeirra sem fengu aðstoð árið 2011. (Slysavarnafélagið Landsbjörg, 2011) 

Aðrir myndu benda á að þó það væru fáir Íslendingar sem notuðust við þjónustuna 

þá væri ferðaþjónustan ein þriggja meginstoða í gjaldeyrissköpun þjóðarinnar. Í gegnum 

ferðaþjónustuna komu 19% af heildargjaldeyristekjum þjóðarinnar árið 2011, en 

sjávarútvegur og stóriðja skiluðu hvor um sig um 26%. (Samtök ferðaþjónustunnar, 

2013) Það er þá hægt að segja að til þess að fá peninga í kassann þurfi að eyða 

peningum. Peningar sem eytt er í Hálendisvaktina leiði til þess að ferðamönnunum 

finnist þeir öryggari á ferðalögum sínu um landið og að þeir geti leitað sér aðstoðar 

fyrirhafnarlítið. Þetta verður einskonar öryggisventill sem mikilvægt er að hafa til staðar 

fyrir land sem vinnur að því að fjölga ferðamönnum. 

Ef ríkið myndi greiða fyrir þessa þjónustu þá væri kostnaðurinn miðað við 

heildarkostnað verkefnisins 60.019.312 kr. og fjölda starfandi á Íslandi í júlí 2012 

180.100 manns 333 kr. á hvern vinnandi mann á ári. (Hagstofa Íslands, á.á.a) 

5.2 Ferðaþjónustan 

Lagt hefur verið til af Alþingi og fagaðilum ferðaþjónustunnar að innheimta 

þjónustugjöld af ferðamönnum. (Ásta Möller, 2001-2002) Ef upphæðirnar eru hóflegar 

þá sýna rannsóknir fram á að ferðamönnum þyki ekkert tiltökumál að leggja fram 

greiðslu sérstaklega ef þeir vita að féð muni renna til uppbyggingar á aðstöðu og 

þjónustu á svæðinu. (Páll Ásgeirsson, 1998) Samkvæmt könnun Ferðamálastofu sögðu 

79,7% sumargesta að náttúran væri helsta ástæðan fyrir komu til landsins en menning 

og saga kom þar á eftir. (Ferðamálastofa, 2013) 



 

17 

Hálendisvaktin hefur komið til móts við auknar kröfur ferðamanna um aðgengi, 

aðstöðu og fræðslu. Hún auðveldar aðgengi ferðamanna að hálendinu auk þess sem hún 

veitir ákveðna fræðslu en þessa þjónustu hefur skort á flesta aðra ferðamannastaði 

landsins. (Ásta Möller, 2001-2002) 

Til þess að koma til móts við þessar kröfur eru ýmsar leiðir færar í innheimtu t.d. að 

leggja sérstakt ferðamannagjald á alla komufarþega til landsins. Þetta er einföld leið til 

innheimtu gjaldsins en ókosturinn er sá að ekki væri unnt að taka tillit til erindis 

ferðamannsins, dvalartíma hans eða þeirrar þjónustu sem hann nýtir sér. Einnig er það 

álitamál hvort hægt væri að undanskilja Íslendinga frá álagningu slíkra gjalda en það 

væri í öllu falli undarlegt að heimta ákveðið ferðamannagjald af Íslendingum í hvert sinn 

sem þeir ferðuðust til eða frá landinu. (Ásta Möller, 2001-2002) Árið 2012 komu 

672.773 ferðamenn til landsins ef kostnaði Hálendisvaktarinnar er skipta jafnt á milli 

þeirra þyrfti hver einn að greiða 89 kr.  

Ákveðið gjald væri einnig hægt að leggja á bifreiðar sem leigðar væru út af bílaleigum 

landsins. Samkvæmt Ferðamálastofu komu 672.773 erlendir ferðamenn til landsins árið 

2012 og 46% þeirra leigðu sér bílaleigubíl eða 309.476 manns.  Ef heildarkostnaðinum af 

Hálendisvaktinni, 60.019.312 kr. er deilt niður á þá ferðamenn sem leigðu sér 

bílaleigubíl er niðurstaðan sú að hver ferðamaður sem leigir bílaleigubíl þyrfti að greiða 

aukalega 194 kr. til þess að hægt væri að greiða kostnaðinn við Hálendisvaktina. Aftur á 

móti kemur fram í sömu könnun að flestir ferðamennirnir eða 41,9% ferðast með maka 

sínum. Því má gera ráð fyrir því að í flestum tilfellum séu allavega tveir í bíl og því þyrfti 

kosnaðurinn á bíl í raun og veru að vera 388 kr. (Ferðamálastofa, 2013) 

Í júlí 2013 kostar leiga á Kia Sorrento með GPS í einn dag 29.490 kr. hjá Procar. Á 

þeirri leigu myndi gjaldið því hækka leiguna um 1,31% (Procar, 2013) Samkvæmt 

þessum útreikningum er gert ráð fyrir að gjaldið leggist á alla bílaleigubíla sem leigðir 

eru af erlendum ferðamönnum, hinsvegar er nauðsynlegt að vera á fjórhjóladrifnum bíl 

til þess að geta með góðu móti farið uppá hálendið og því er kannski ekki réttlátt að sá 

sem á ekki möguleika á því að fara þangað greiði þetta gjald. Auk þess sem flestir 

Íslendingar sem fara um hálendið gera það á einkabílum og greiða því ekki þetta gjald en 

þeir geta þó skýlt sér á bakvið það að borga skatta hingað á meðan erlendu 

ferðamennirnir gera það ekki. 
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5.3 Vegtollar 

Vegtollar eru við lýði víða um heim en hér á landi er aftur á móti lítil hefð fyrir slíkri 

gjaldtöku fyrir utan Hvalfjarðargöngin. Vegtollar myndu gera aðgangsstýringu auðveldari 

með tilliti til þeirrar aðstöðu og eftirlits sem þyrfti að byggja upp á hálendinu t.d. með 

vanbúnum bílum. (Páll Ásgeir Ásgeirsson, 1998) Aftur á móti eru margar leiðir inn á 

hálendið og það getur verið gríðarlega kostnaðarsamt að koma upp greiðsluhliðum við 

þær allar. Þetta myndi gera það að verkum að þeir sem væru mögulega að nýta 

þjónustuna væru sjálfir að borga fyrir hana. 

5.4 Ferðamaðurinn greiðir sjálfur kostnaðinn 

Það vill oft gleymast að hættur leynast víða í náttúru Íslands, skjótt skipast veður í lofti 

og upplifun sem átti að vera einstök og minnisstæð getur breyst í andhverfu sína á einu 

augnabliki. Samkvæmt lögum nr. 44/1999 um náttúruvernd er för manna um landið ekki 

á ábyrgð eigenda landsins eða rétthafa þess. Höfuðábyrgðin í öryggismálum liggur hjá 

ferðamanninum sjálfum. (Lög um náttúruvernd nr. 44/1999)  

Í ritgerð Bríetar Örnu Bergrúnudóttur, Öryggi ferðamanna í óbyggðum Íslands, kemur 

fram að viðmælendur hennar töluðu um að nauðsynlegt væri að efla forvarnarstarf í 

öryggismálum í óbyggðum. Þeir töldu að nægt fræðsluefni væri til en nauðsynlegt væri 

að finna leiðir til að miðla því til ferðamanna. (Bríet Arna Bergrúnardóttir, 2012) 

Í viðtali í Morgunútvarpinu á Rás 1 sagði Jónas Guðmundsson, yfirmaður 

Hálendisvaktarinnar, að fólk átti sig ekki fyllilega á því hvernig vegirnir eru og aðstæður 

uppá fjöllum. (Jónas Guðmundsson, 2012, Morgunútvarp) „Þó það sé ekki evrópskt 

sumarveður á hálendi Íslands sjáum við enn fólk sem er í bómullarfötum og gallabuxum 

þegar það ætlar að fara í göngu“ (Kristján H. Johannessen, 2012)  

Þar sem ferðamaðurinn ber sjálfur ábyrgð á öryggismálum sínum og sinnir þeim illa 

t.d. með því að fara í göngu á hálendinu í gallabuxum eða illa útbúnum bíl út í á, er það 

þá í raun réttlátt að björgunarsveitir og velunnarar þeirra beri kostnaðinn af aðstoð við 

þá? 

Jónas Guðmundsson bendir á að ef ferðamenn vissu að þeir þyrftu að greiða fyrir að 

kalla eftir aðstoð þá væri hætta á því að þeir myndu reyna að draga það í lengstu lög til 

þess að forðast útgjöld. Hættan væri sú að þeir drægju það of lengi og skaðinn yrði þar 

af leiðandi meiri. Hins vegar má setja reglur innan þjóðagarða um tryggingar sem 
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tryggingafélög annaðhvort hérlendis eða erlendis seldu og þeim myndi fylgja ákveðin 

sjálfsábyrgð. (Bríet Arna Bergrúnardóttir, 2012) Sú trygging gæti átt vel við hjá 

Hálendisvaktinni, þar sem hún gæti gripið inn í þegar um almennar aðstoðarbeiðnir væri 

að ræða.  

Ekki eru allir sammála leiðinni um tryggingarnar og benda á að tryggingafélögin 

myndu alltaf hafa það að leiðarljósi að draga úr kostnaði og senda kannski bara tvo 

menn til að leysa verkefni sem þarfnast 10.  (Bríet Arna Bergrúnardóttir, 2012) 

Til að áætla þau tryggingaiðgjöld sem þarf til að ná yfir kostnað Hálendisvaktar verður 

notast við tölur Ferðamálastofu um komur til landsins 2012 og þann fjölda sem fer á 

hálendið. Gallinn er að tölur Ferðamálastofu um komur til landsins eftir árstíðum taka 

einungis tillit til þeirra sem koma í gegnum Keflavíkurflugvöll. Upplýsingar vantar um 

hvernig komur um Seyðisfjörð og aðra flugvelli skiptast. (Ferðamálastofa, 2013) Því 

verður gert ráð fyrir því að komur um Seyðisfjörð séu allar að sumri til vegna þess að 

ferjan Norræna sem leggur að á Seyðisfirði siglir ekki í mánuðunum nóvember til mars 

samkvæmt ferðaáætlun sinni fyrir árið 2013. (Smyrilline, 2013) En að skiptingin um aðra 

flugvelli eða 13.072 manns sé hin sama og á Keflavíkurflugvelli. Af því leiðir að 405.198 

ferðamenn hafi ferðast hingað til lands sumarið 2012 og 267.575 um veturinn. 

(Ferðamálastofa, 2013) 

Í könnun Ferðamálastofu kemur fram að 36,3% þeirra sem komu hingað til lands yfir 

sumartímann hafi farið á hálendið og 20,8% að vetri til. (Ferðamálastofa, 2013) Það gerir 

147.087 einstaklinga að sumri og 55.655 einstaklinga að vetri miðað við forsendurnar að 

ofan. Ef allir þessir aðilar keyptu trygginguna þá þyrfti hún að kosta 296 kr. á mann 

miðað við heildarkostnað Hálendisvaktar uppá 60.019.312 kr.   

Það væri einnig hægt að greiða fyrir hvert atvik fyrir sig, en heildarfjöldi atvika árið 

2012 voru 1917. (Slysavarnafélagið Landsbjörg, 2012) Það verður til þess að hver sá sem 

fengi aðstoð þyrfti að greiða 31.309 kr. Þetta er há tala en meðalútgjöld þeirra sem 

komu til landsins árið 2012 voru 157.100 kr. á mann án millilandaflugs. Eitt atvik gæti því 

kostað um 20% þeirrar upphæðar sem meðalmaðurinn eyðir hér á landi í fríi sínu. 

(Ferðamálastofa, 2013) Með þessu er sá sem nýtir þjónustuna að greiða fyrir hana. Það 

er ekki raunhæft að rukka þetta gjald fyrir almennar aðstoðarbeiðnir, þó að útköllin sem 

eru öll stærri í sniðum gætu hugsanlega réttlætt það.  
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En ekki eru allir hlynntir því að ferðamenn greiði fyrir útkall, ef greiða ætti fyrir leit þá 

vaknar upp sú spurning hver eigi að borga. Er það sá sem leitað er að? Eða er það sá sem 

hringdi og bað um leitina? Sá sem talinn er týndur gæti þess vegna verið í góðu yfirlæti í 

einhverjum skála og á þá að rukka hann fyrir leitina? (Bríet Arna Bergrúnardóttir, 2012) 

Hafa ber þó í huga að sá sem bjargar skipi eða verðmætum þess úr háska fær greiðslu 

að launum. Tilgangurinn er sá að hvetja menn til þess að freista þess að bjarga lífi og 

verðmætum og reyna sitt besta í þeim efnum. Talið er nauðsynlegt að menn fái ríflega 

borgað fyrir björgunarstörfin til þess að þeir hiki ekki við að hverfa frá öðrum verkefnum 

t.d. veiðum til þess að bjarga öðrum. (Sjóréttur, á.á.) 

Stefna Slysavarnafélagsins hefur samt sem áður verið frá upphafi sú að greiða ekki 

fyrir þá vinnu sem sjálfboðaliðarnir leggja fram. Árið 1947 kom Henry A. Hálfdansson 

skrifstofustjóri Slysavarnafélagsins fram með þá hugmynd á stjórnarfundi 

Slysavarnafélagsins hvort ekki næðist betri árangur á æfingum ef greitt væri fyrir þær. 

Hann lagði til að hver einstaklingur fengi 15 kr. fyrir hverja æfingu. Miðað við að hver 

björgarsveit héldi fjórar æfingar mætti gera ráð fyrir því að kostnaðurinn væri um 400 

kr. á sveit. Stjórn félagins leist aftur á móti ekkert á þessa hugmynd og taldi að um 

örþrifaráð væri að ræða sem fæli í sér slæmt fordæmi. Staðan í dag er alveg eins, starf 

björgunarsveitanna er innt af hendi af sjálfboðaliðum, en mönnum bættur verulegur 

útlagður kostnaður. (Einar S. Arnalds, 2001) 

5.5 Niðurstöður 

Í töflu 1 má sjá samantekt á þeim upphæðum sem hver aðili þyrfti að greiða ef 

kostnaður Hálendisvaktarinnar væri lagður á viðkomandi. Eins og sjá má þá sker það sig 

úr ef ferðamennirnir eru látnir greiða fyrir hvert atvik enda eru þá einungis þeir sem 

notuðu þjónustuna að greiða fyrir hana án aðstoðar frá heildinni.  

Tafla 1. Hver á að borga brúsann? 

Á hvern er kostnaðurinn lagður Upphæð Hvernig 

Ríkið 333 kr. Allir vinnandi menn í landinu 

Ferðaþjónustan 388 kr. Bílaleigubílar erlendra ferðamanna 

Ferðaþjónustan 89 kr. Allir erlendir ferðamenn 

Ferðamennirnir sjálfir 296 kr. Trygging á mann 

Ferðamennirnir sjálfir 31.309 kr. Hvert atvik 
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6 Kostnaðargreining 

Það er mikilvægt að vera meðvitaður um þann kostnað sem hvert verkefni hefur í för 

með sér. Hér á eftir verður áætlaður kostnaður við Hálendisvaktina, miðað við að greitt 

væri fyrir alla hluta verkefnisins. Í tilfelli búnaðar björgunarsveita, þjálfunar sjálfboðaliða 

og persónulegsbúnaðar sjálfboðaliða og er áætlaður kostnaður metinn út frá hlutdeild 

Hálendisvaktarinnar í heildarnotkun búnaðarinns og þjálfunarinnar yfir árið.  

6.1. Búnaður björgunarsveita 

Flest allur búnaður sem notaður er á Hálendisvaktinni kemur frá björgunarsveitunum 

sjálfum. Má þar nefna, bíla, fjórhjól, fjarskiptatæki, sjúkrabúnað og fleira. Ekki hafa verið 

settir fram ákveðnir listar yfir búnað sem æskilegt er að taka með sér en treyst er á að 

fólk sé rétt útbúið og kunni að meta það sjálft. (Jónas Guðmundsson, 2013a)  

Búnaðurinn sem er til taks er því breytilegur eftir því hvaða sveit er á vaktinni. Það 

má þó gera ráð fyrir því að verðmæti búnaðarinns sé á bilinu 18 – 25 milljónir eftir því 

hvaða sveit á í hlut. Munar þá mestu um þá fjármuni sem liggja í bifreiðunum. Gefum 

okkur að búnaður sveitanna á Fjallabaki sé í hverri viku 50.000.000 kr. og á hinum 

svæðunum 18.000.000 kr. Þá er verðmæti búnaðarinns sem notast er við í hverri viku 

104.000.000 kr. Þar af eru tæki sem þarf að endurnýja á fjögurra ára fresti 20% sem 

gerir 3.600.000 kr. á minni svæðunum en tæki sem þarf að endurnýja á 10 ára fresti 

14.400.000 kr. en að Fjallabaki er skipting 40.000.000 kr. sem þarf að endurnýja á 10 ára 

fresti og 10.000.000 kr. Samanlagt gerir þetta kostnað á 10 ára tímabili 130.200.000 kr. 

eða 13.020.000 kr. á ári. Ef þeirri upphæð er deilt með 360, eða dögum í ári þá er 

kostnaðurinn vegna búnaðar björgunarsveitanna 36.166,67 kr. á dag. Hlutdeild 

Hálendisvaktarinnar í kostnaði björgunarsveita vegna búnaðar eru því 56 dagar eða 

samtals 2.025.333 kr. eins og sjá má í töflu 2.  
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Tafla 2. Búnaður björgunarsveita 

Forsendur Upphæð 

Búnaður 104.000.000 kr. 

Endurnýjun búnaðar á tímabilinu 26.200.000 kr. 

Samtals 130.200.000 kr. 

Kostnaður við búnað á ári 13.020.000 kr. 

Kostnaður við búnað á dag 36.167 kr. 

Hlutdeild Hálendisvaktar í búnaði 2.025.333 kr. 

6.2. Akstur bifreiða 

Í hverri viku er gróft skipulag gert fyrir hvert svæði sem segir til um hvað 

björgunarsveitirnar þurfa að kanna sérstaklega. Það fer svo eftir verkefnum hverju sinni 

hversu mikið þær ferðast um svæðið en þær þurfa að minnsta kosti að heimsækja alla 

skála svæðins yfir vikuna. Ekki eru til nákvæmar tölur um akstur björgunarsveitanna fyrir 

árið 2012. En árið á undan voru eknir kílómetrar 58.063 talsins á þeim 29 vikum sem 

gæslan stóð yfir eða u.þ.b 286 km á dag. (Slysavarnafélagið Landsbjörg, 2011) Gerum 

ráð fyrir að eknir km á viku fyrir árið 2012 séu sambærilegir við árið á undan þá hafa 

verið eknir 64.070 km. Munurinn felst í því að gæslan var að störfum í samtals 32 vikur 

árið 2012 á móti 29 vikum árið á undan.  

Til þess að finna kostnaðinn við þennan akstur verður notast við viðmið 

ríkisskattstjóra um ökutækjastyrk. Ökutækjastyrkur er sú greiðsla sem launþegi fær frá 

launagreiðanda fyrir að nota eigin bifreið í þágu hins síðarnefnda á eigin kostnað. Fyrir 

tímabilið júní til desember 2012 var greiðslan fyrir svokallað torfærugjald 170,38 kr. á 

kílómeterinn. Torfærugjaldið er vegna aksturs utan vega eða á vegaslóðum sem ekki eru 

færir fólksbílum. Þar sem hálendi Íslands er oftast nær ekki fært fólksbílum þá verður 

notast við þetta gjald í kostnaðarútreikningunum. (Ríkisskattstjóri, 2012) 

Heildarkostnaður vegna ekinna km er því 10.916.164 kr. sem allur er greiddur úr vasa 

björgunarsveitanna.  
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6.3. Þjálfun sjálfboðaliða 

Allir þátttakendur Hálendisvaktarinnar árið 2012 voru í björgunarsveit og þar af leiðandi 

með ákveðna nauðsynlega þjálfun að baki sem þarf til verkefnisins, þarft er að læra að 

bjarga sjálfum sér áður en farið er að bjarga öðrum. Fyrsti hluti þjálfunarinnar sem 

björgunarsveitarmenn fara í gegnum er svokölluð nýliðaþjálfun. Sú þjálfun er mjög 

viðamikil og tekur samtals 18 mánuði eða tvo vetur. Dagskráin er þétt og miklar kröfur 

gerðar um mætingu. Áhersla er lögð á liðsheild og byggja upp frumkvæði og 

sjálfsbjargarviðleitni hjá hverjum einstaklingi fyrir sig. Á fyrsta ári er ferðamennska og 

fyrsta hjálp langstærsti þátturinn en á öðru ári snýst þjálfunin að miklu leyti um að 

kynna sér sérhæfingu innan sveitarinnar með beinu og virku starfi í útkallshópum. 

(Hjálparsveit skáta Reykjavík, 2012) 

Í dag er það svo að nýliðarnir greiða kostnaðarverð fyrir námsbækur, gistingu og mat 

á lengri námskeiðum en annar kostnaður við þjálfunina og þátttöku í námskeiðum og 

ferðum er greiddur af björgunarsveitinni sjálfri. (Hjálparsveit skáta Reykjavík, 2012) 

Til þess að meta kostnaðinn við þjálfun þátttakenda verður nýliðaþjálfunin verðlögð 

miðað við þau gjöld sem tíðkast á námskeiðum hjá Slysavarnafélaginu Landsbjörg í dag. 

Auk þess sem reiknaður verður kostnaður við fyrirlestra um Hálendisvaktina og WFR 

(wilderness first responder) námskeið sem er undirstaða þátttöku í vaktinni. 

6.3.1. Vikulegir fundir 

Vikulegir fundir eru að meðaltali 39 á ári og standa yfir í tvo tíma í senn. Fundunum er 

stýrt af tveimur nýliðaforingjum og þar fer fram ákveðin kennsla og nýliðunum er skylt 

að mæta. Í dag er það svo að björgunarsveitirnar leggja fram húsnæði og námsgögn á 

meðan nýliðaforingjarnir gefa vinnu sína. Til þess að meta þetta framlag til fjárhæðar 

verður notast við námskeiðsgjald Slysavarnafélagsins Landbjargar, eins og áður hefur 

komið fram.  

Algengt verð fyrir 4 klst. námskeið er 9600 kr. fyrir almenning en 3200 kr. fyrir 

félagsmenn. (Slysavarnafélagið Landsbjörg, á.á.d) Þar sem verðið fyrir almenning er ekki 

niðurgreitt gefur það skýrari mynd af raunverulegum kostnaði og því verður notast við 

þá fjárhæð. Kostnaður fyrir hvern klukkutíma er því   
    

 
      kr. og innifalið í þeirri 
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upphæð eru öll kennslugögn, kostnaður við kennslu, húsnæðiskostnaður o.s.frv. Því 

verður notast við klukkustundagjaldið 2400 þegar þjálfunarkostnað er áætlaður fyrir þau 

námskeið og ferðir sem ekki eru til upplýsingar um kostnað fyrir, hér eftir nefnt áætlað 

þjálfunarkostnaðargjald per klst eða þkg. Útkoman er því að vikulegir fundir kosti 

187.200 kr. per einstakling yfir veturinn.  

                       =                                            

                    . 

6.3.2. Nýliðaþjálfun 

Samkvæmt dagskrá nýliðaþjálfunar Hjálparsveitar skáta í Reykjavík þá taka nýliðar þátt í 

eftirfarandi námskeiðum og ferðum, sjá töflu 3. Hafa ber í huga að kostnaðurinn við þær 

ferðir og námskeið sem eru skáletruð er áætlaður útfrá þkg. Samtals er áætlaður 

kostnaður björgunarsveita við námskeið og ferðir pr. einstakling 449.930 kr. á ári 1. 

(Slysavarnafélagið Landsbjörg, á.á.d) 

Tafla 3. Áætlaður kostnaður námskeiða og ferða á ári 1 

Heiti námskeiðs eða ferðar Upphæð 

Fjallamennska og rötun 27.250 kr. 

Fjallamennska 1 54.000 kr. 

Fjarskipti 9.600 kr. 

Fyrsta hjálp 30.000 kr. 

Snjóflóð 42.280 kr. 

Fjallamennska 2 54.000 kr. 

GPS 9.600 kr. 

Fjall mánaðarins 9.600 kr. 

Ferðabúnaður 9.600 kr. 

Dagsgönguferð 19.200 kr. 

Esjupróf 9.600 kr. 

Pakkað, tjaldað og eldað á fjöllum 9.600 kr. 

Helgarferð í tjaldi 54.000 kr. 

Fyrirlestur um snjóflóðamat 9.600 kr. 

Öryggismál flugelda 9.600 kr. 

Broddganga 9.600 kr. 

Veðurfræði til fjalla - skíðamennska 9.600 kr. 

Fjall ársins - helgarferð 54.000 kr. 

Klettaklifur og bergtryggingar 19.200 kr. 

Samtala áætlaðra kostnaðarliða 449.930 kr. 
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Á ári tvö er sami fjöldi vikulegra funda og áætlað er að kostnaður fyrir þá sé sá sami 

og á ári eitt eða 187.200 kr.  

Námskeið og ferðir á seinna árinu eru færri, en í töflu 4 má sjá áætlaðan kostnað við 

námskeið og ferðir á ári tvö sem gera samtals 115.900 kr. Hafa ber í huga að  námskeið 

og ferðir sem eru skáletraðar hafa verið áætlaðar útfrá þkg. (Slysavarnafélagið 

Landsbjörg, á.á.d) 

Tafla 4. Áætlaður kostnaður námskeiða og ferða á ári 2 

Heiti námskeiðs eða ferðar Upphæð 

Þverun straumvatna 7.500 kr. 
Leitartækni 30.400 kr. 
Tetra fjarskipti 9.600 kr. 
Fyrsta hjálp 2 30.000 kr. 
Kort og tölvuvinnsla 9.600 kr. 
Útkallsmál og bækistöðvahópur, 
persónulegur útkallsbúnaður 9.600 kr. 
Ferðast á jökli 9.600 kr. 
Heimsókn í Skógarhlíð 9.600 kr. 

Samtala áætlaðra kostnaðarliða 115.900 kr. 
 

Samtals er því áætlaður kostnaður við nýliðaþjálfun hvers einstaklings 921.030 kr. 

eins og sjá má á töflu 5.  

Tafla 5. Áætlaður kostnaður við nýliðaþjálfun 

Nýliðaþjálfun Upphæð 

Fundir ár 1  187.200 kr.  

Námskeið og ferðir ár 1  449.930 kr.  

Fundir ár 2  187.200 kr.  

Námskeið og ferðir ár 2  115.900 kr.  

Samtals  940.230 kr.  

 

Kostnaður per einstakling í nýliðaþjálfuninni er 940.230 kr. en þar sem þátttakendur 

Hálendisvaktarinnar voru samtals 193 þá er heildarkostnaðurinn við nýliðaþjálfunina 

181.464.390 kr. eða þátttakendur, 193, margfaldað við kostnað per einstakling við 

þjálfunina.  
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                          kr. 

 

6.3.3. WFR réttindi – Fyrsta hjálp í óbyggðum 

Æskilegt er að a.m.k. einn í hverjum hópi á minni svæðunum og tveir að Fjallabaki séu 

með WFR (wilderness first responder) réttindi. Námskeiðið er eins konar fyrsta hjálp í 

óbyggðum fyrir þá sem gætu þurft að bera ábyrgð á hópi eða sjúklingi fjarri almennri 

bráðaþjónustu. Þar er farið yfir það hvernig veikindi, áverkar og meðferðir eru metnar. 

Fjallað er um forvarnir auk þess sem nemendur læra að nota tilbúinn sjúkrabúnað og 

leika af fingrum fram við að nýta hefðbundinn útivistarbúnað sem sjúkrabúnað. Að 

loknu námskeiði eiga nemendur að vera orðnir sérfræðingar í fyrstu hjálp innan síns 

hóps. Almennt verð fyrir slíkt námskeið er 152.000 kr. árið 2013. Til þess að uppfylla 

þörfina um að nægilega margir þátttakendur séu með réttindi þurfa 41 einstaklingar að 

sækja námskeiðið. Tveir í hverri viku að Fjallabaki og einn á minni svæðunum. 

(Slysavarnafélagið Landsbjörg, á.á.d) Því má ætla að kostnaðurinn sé 6.232.000 kr.  

                                             

                                   

                          

6.3.4. Fyrirlestur um Hálendisvakt 

Fyrir utan nýliðaþjálfunina þykir æskilegt að þátttakendur Hálendisvaktar taki þátt í 

þriggja klukkustunda fyrirlestri um Hálendisvaktina til þess að vera vel upplýstir um 

tilgang hennar og hvers er ætlast til af þeim. Auk þess er farið yfir ýmis skráningarform 

til þess að skráning t.d. atvika  sé samræmd á milli björgunarsveita og þannig koma í veg 

fyrir óþarfa skekkjur. (Slysavarnafélagið Landsbjörg, 2011) Árið 2012 voru haldnir sjö 

fyrirlestar á sex stöðum á landinu og mætingin var sú besta hingað til eða um 100 

manns. (Slysavarnafélagið Landsbjörg, 2012) Áætlaður kostnaður við fyrirlesturinn um 

Hálendisvaktina er því þkg. margfaldað með fjöldi klst (eða þremur). Samtals 7200 kr. á 

mann margfaldað með fjölda þátttakenda eða í þessu tilfelli 100. Samtals gerir þetta 

áætlaðan kostnað uppá 720.000 kr. 
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                   kr. 

6.3.5. Heildarþjálfunarkostnaður 

Áætlaður kostnaður fyrir nauðsynlega þjálfun þátttakenda Hálendisvaktarinnar er því 

samtals 188.416.390 kr. 

 

                                                      

                                    

                                               

Þó að það sé búið að þjálfa allan hópinn upp fyrir eitt sumar er ekki þar með sagt að 

þjálfuninni sé lokið. Einhverjir halda á önnur mið og láta af störfum á meðan aðrir þurfa 

á endurmenntun að halda. Þegar kostnaðurinn við þjálfun næstu ára er metinn er tekið 

tillit til þessara þátta.  

Til þess að meta hlutdeild Hálendisvaktarinnar í þjálfunarkostnaði verður gert ráð 

fyrir að hver björgunarsveitarmaður starfi í 10 ár og reiknaður út meðalkostnaður 

björgunarsveitanna við að halda úti 193 vel þjálfuðum björgunarsveitarmönnum á 

hverju ári. Til þess að geta metið það þarf að meta brottfall og endurmenntunarkostnað 

á tímabilinu. Samkvæmt Hagstofunni er brottfall nemenda í námi sem ekki lýkur með 

háskólagráðu árið 2002-2003 17,6%. (En brottfall er skilgreint sem sá hluti nemenda 

sem skráir sig ekki í skóla ári síðar og hefur ekki útskrifast í millitíðinni). (Ásta M. 

Urbancic & Konráð Ásgrímsson, 2004) Þegar kostnaður við endurmenntun og brottfall 

hjá Hálendisvaktinni er metinn veður því notast við þetta sama hlutfall eða 17,6% 

Stofnkostnaður á 193 björgunarsveitarmönnum er 188.416.390 kr. Eftir það í 10 ár er 

endurmenntun og brottfall 17,6% af 193 eða samtals 34 einstaklingar eða  340 

einstaklingar yfir tímabilið. Þjálfunarkostnaður per einstakling er 976.252 kr. og það 

margfaldað með 340 einstaklingum gera 331.925.247 kr. Í heildina er því kostnaðurinn 

520.341.637 kr. á 10 ára tímabili eða að meðaltali 52.034.164 kr. á ári.  

Þjálfunarkostnaðurinn á mann á dag er því 749 kr. Hlutdeild Hálendisvaktarinnar í 

þjálfunarkostnaði 193 björgunarsveitarmanna er því 730.935 kr. á ári, sjá töflu 6.   
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Tafla 6. Forsendur vegna meðalkostnaðar björgunarsveita við að hafa 193 þjálfaða einstaklinga á 10 ára 
tímabili og hlutdeild Hálendisvaktar þar af. 

Forsendur Upphæð 

Þjálfunarkostnaði á ári fyrir 193 einstaklinga 52.034.164 kr. 

Þjálfunarkostnaður á dag fyrir 193 einstaklinga 144.539 kr. 

Þjálfunarkostnaður á dag per einstakling 749 kr. 

Virkir dagar 
 Fjöldi á vakt                      15      

Fjöldi vikna                         8      

Þjálfunarkostnaður vegna virkra daga 449.345 kr. 

Helgar 
 Fjöldi  á vakt að meðaltali                      24      

Fjöldi vikna                         8      

Þjálfunarkostnaður vegna helga 281.590 kr. 

Hlutdeild Hálendisvaktar í heildarþjálfunarkostnaði 193 einstaklinga 730.935 kr. 

  

6.4. Laun 

Samkvæmt skýrslu Hálendisvaktarinnar fyrir árið 2012 lögðu sjálfboðaliðar vaktarinnar 

fram vinnuframlag sem nemur 4-5 ársverkum. Til þess að meta þetta framlag verður 

notast við launakjör sambærilegra starfa á hinum almenna vinnumarkaði. Fyrir valinu 

voru sjúkraflutningamenn en þeir starfrækja ásamt slökkviliðsmönnum flokk sem sinnir 

björgun utan alfaraleiðar. Meðlimirnir hafa menntun og reynslu af fjallamennsku og 

björgun og eiga því um margt sameiginlegt við þátttakendur Hálendisvaktarinnar. 

(Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, á.á.) 

Til þess að reikna út framlag sjálfboðaliðana var notast við efri mörk skýrslu 

Hálendisvaktarinnar um vinnuframlag þeirra eða fimm ársverk. (Slysavarnafélagið 

Landsbjörg, 2012) Hvert ársverk var skilgreint sem 1951,22 tímar eða mánaðarlaun 

sjúkraflutningamanna deilt með dagvinnukaupi þeirra, margfaldað með 12, eða fjölda 

mánaða. Samkvæmt þessu jafngilda fimm ársverk 6968,64 tímum. (Landsamband 

Slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna, 2011) 

Þessum tímum var síðan skipt niður á svæði. Heppilegasta leiðin til þess að fá fjölda 

þátttakenda til þess að stemma var að hafa mismunandi mönnun um helgar og virka 

daga. Enda er talað um að björgunarsveitarmennirnir hafi oft á tíðum komið part úr viku 

þá viku sem sveitir þeirra stóðu vaktina.  
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Á virkum dögum er því notast við lágmarksfjölda þátttakenda (Björgunarsveitin 

Dalbjörg, 2013). En þeir eru sex að Fjallabaki og þrír á hinum svæðunum. Gert var ráð 

fyrir að vaktin stæði í 8 tíma á dag á virkum dögum en 12,5 tíma um helgar auk frekari 

mönnunar. Að Fjallabaki ættu því að vera 10 manns en 4,5 að meðaltali á hinum 

svæðunum þremur. Miðað við þessa vöktun eru það 193 einstaklingar sem taka þátt í 

verkefninu í heild sinni sem passar við skýrslu Hálendisvaktar fyrir árið 2012.  

Launakostnaðurinn fyrir vikuna að Fjallabaki samkvæmt mönnuninni sem lýst er að 

ofan er því 2.008.587 kr. með launatengdum gjöldum. Laun á hinum svæðunum þremur 

er á viku 950.875 kr. fyrir hvert svæði, rétt er að athuga að í þessum tölum hefur ekki 

verið tekið tillit til lægri fjarvistaruppbótar því að þeir sem koma um helgar eiga ekki rétt 

á henni vegna þess að hún á einungis við um þá sem sofa í þrjár nætur eða fleiri utan 

heimils. Samtals gerir þetta launakostnað fyrir tímabilið í heild sinni uppá 39.098.544 kr. 

Nánari útlistun á útreikningum má sjá í töflum 13-24 í viðauka. (Landsamband 

Slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna, 2011) 

Hafa ber í huga að inni í þessum tölum um vinnustundir er einungis það vinnuframlag 

sem lagt er til á hálendinu sjálfu. Allar upplýsingar vantar um það hversu miklum tíma 

var varið í undirbúning við vaktina eins og t.d. að taka til allan búnað og ganga frá 

honum að vakt lokinni. 

6.5. Búnaður sjálfboðaliða 

Allur persónulegur búnaður sjálfboðaliðana er greiddur af þeim sjálfum. (Hjálparsveit 

skáta Reykjavík, 2012) Samkvæmt útbúnaðarlista sem Slysavarnafélagið Landsbjörg 

hefur búið til er andvirði persónulegs búnaðar hins almenna björgunarsveitarmanns 

401.155 kr. miðað við vísitölu 2012. Þessi fjárhæð liggur til viðmiðunar vátryggingu á 

persónulegum munum björgunarsveitarmanna í útköllum og æfingum. Kostnaðurinn er 

síðan hærri þegar um sérhæfingu er að ræða t.d. er áætlað að persónulegur búnaður 

fjallabjörgunarsveitarmanns sé 863.320 kr. (Slysavarnafélagið Landsbjörg, á.á.e) Þar sem 

ekki eru til upplýsingar um sérhæfingu þátttakenda Hálendisvaktarinnar er gert ráð fyrir 

því að þeir séu allir almennir björgunarsveitarmenn og að búnaður þeirra endist í tvö ár. 

Áætlaður kostnaður sjálfboðaliða vegna búnaðar er því 38.711.458 kr. á ári. Hlutdeild 

kostnaðar Hálendisvaktarinnar við búnað sjálfboðaliðanna árið 2012 er því 878.084 kr. 

sjá töflu 7.  
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Tafla 7. Hlutdeild Hálendisvaktar í búnaði sjálfboðaliða Hálendisvaktarinnar 

Forsendur  Eining 

Virkir dagar: 
 Fjöldi sjálfboðliða 15 

Fjöldi vikna 8 

Kosnaður v/ búnaðar sjálboðaliða á dag 1.114 kr. 

Hlutdeild Hálendisvaktar 668.592 kr. 

Helgar: 
 Fjöldi sjálfboðaliða að meðaltali 23,5 

Fjöldi vikna 8 

Kostnaður v/ búnaðar sjálfboðaliða á dag 1.114 kr. 

Hlutdeild Hálendisvaktar 209.492 kr. 

Samtals hlutdeild Hálendisvaktar 878.084 kr. 

 

6.6. Tryggingar 

Allir skráðir félagsmenn Slysavarnafélagsins Landsbjargar eru slysatryggðir hvar sem er í 

heiminum við björgunar- og hjálparstörf, skipulagðar æfingar og öðrum störfum á 

vegum Slysavarnafélagsins Landsbjargar og aðildarfélögum, t.a.m. við fjáröflunarstörf og 

beina leið til eða frá störfum á vegum félagsins. (Slysavarnafélagið Landsbjörg, á.á.e) 

Ekki fengust upplýsingar um hversu há iðgjöld Slysavarnafélagið Landsbjörg greiðir fyrir 

félagsmenn sína.  

Til þess að geta áætlað kostnaðinn, fékk höfundur tilboð í  slysatryggingu hjá Verði. 

Tilboðið hljóðaði upp á 47.632 kr. miðað við að dagpeningar á viku v/slyss væru 91.473 

kr., örorkubætur 10.163.650 kr. og dánarbætur 1.000.000 kr. (María Níelsdóttir, 2013) 

Tryggingar björgunarsveitarmanna eru aftur á móti með dánarbætur uppá 10.000.000 

kr., örorkubætur 18.000.000 kr. og dagpeninga á viku 100.000 kr. (Slysavarnafélagið 

Landsbjörg, á.á.e) Það má því ætla að iðgjöld björgunarsveitarmanna sé hærri en 

höfundar, enda leggja þeir sig oft á tíðum í töluverða hættu við störf sín, auk þess sem 

bætur þeirra eru hærri. Því er áætlaður kostnaður við tryggingar fyrir 

björgunarsveitarmenn 95.264 kr. á ári í eftirfarandi kostnaðarútreikningum eða tvöfalt 

hærri en tilboð Varðar. Kostnaður á dag fyrir hvern björgunarsveitarmann er því 265 kr. 

Ef reiknaður er út áætlaður kostnaður við iðgjöldin miðað við að þann tíma sem hver 

björgunarsveitarmaður er á vaktinni þá er heildarkostnaður 258.271 kr. eins og sjá má á 

töflu 8. 
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Tafla 8. Slysatrygging 

Forsendur  Eining 

Virkir dagar: 
 Fjöldi á vakt 15 

Fjöldi vikna 8 

Kostnaður v/ iðgjalda á dag 265 kr. 

Hlutdeild Hálendisvaktar 158.773 kr. 

Helgar: 
 Fjöldi sjálfboðaliða að meðaltali 23,5 

Fjöldi vikna 8 

Kostnaður v/ búnaðar sjálfboðaliða á dag 265 kr. 

Hlutdeild Hálendisvaktar 99.498 kr. 

Samtals hlutdeild Hálendisvaktar 258.271 kr. 

 

6.7. Gisting 

Þar sem hálendisvaktin fer fram fjarri heimahögum þátttakenda er nauðsynlegt að 

bjóða fram gistiaðstöðu handa þeim. Í dag er það svo að hópurinn að Fjallabaki gistir í 

litlum sumarbústað sem hefur verið komið upp í Landmannalaugum í samstarfi við 

Ferðafélag Íslands. Þar er gistirými fyrir 4-6 en hinir gista í tjöldum fyrir utan. 

(Slysavarnafélagið Landsbjörg, 2012) Aðstaðan að Fjallabaki er töluvert betri en á hinum 

svæðunum auk þess sem það hefur mikla kosti í för með sér að vera alltaf með einn 

ákveðinn stað sem ferðamennirnir geta ávallt leitað til þegar þeir þurfa á aðstoð að 

halda. Þar sem Ferðafélag Íslands er einn af styrktaraðilum Hálendisvaktarinnar hefur 

ekki verið greitt fyrir þessa gistingu hingað til. En verð á gistingu í skála Ferðafélagsins í 

Landmannalaugum var 5000 kr. árið 2012 og verður notast við það verð í 

kostnaðarútreikningunum. (Ferðafélag Íslands, 2012) Heildarkostnaðurinn á virkum 

dögum þegar sex manns eru á vaktinni er þá 1.350.000 kr. og um helgar þegar það eru 

tíu manns á vaktinni 900.000 kr. Samtals er áætlaður gistikostnaður að Fjallabaki því 

2.250.000 kr.  

Á Kili hefur ferðaþjónustan Gljásteinn hýst vaktina án endurgjalds síðustu ár í 

Gíslaskála. Gisting í honum árið 2013 kostar 4000 kr. (Gljásteinn, á.á.) Ef þessa stuðnings 

nyti ekki við er líklegt að borga þyrfti uppsett verð fyrir gistinguna, en kostnaðurinn yrði 

þá eftirfarandi.  
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Á virkum dögum er vaktin skipuð þremur einstaklingum og er því kostnaðurinn vegna 

þeirra 480.000 kr. yfir sumarið, um helgar eru að meðaltali 4,5 manns á vaktinni og er 

því kostnaðurinn 288.000 kr. Samtals er því áætlaður gistikostnaður á Kili 768.000 kr.  

Á Sprengisandi gistu þátttakendur Hálendisvaktarinnar á lofti nyrðri skála Ferðafélags 

Íslands í Nýjadal. Ferðafélagið fékk ekki greitt fyrir gistinguna á Sprengisandi frekar en í 

Landamannalaugum enda styrktaraðilar. Almennt verð á gistingu í Nýjadal var 5000 kr. 

árið 2012 (Ferðafélag Íslands, 2012) kostnaður við gistingu á virkum dögum fyrir þrjá 

þátttakendur vaktarinnar er því 525.000 kr. og um helgar þegar 4,5 manns eru að 

meðaltali þá er kostnaðurinn 315.000 kr. Samtals er kostnaðurinn því 840.000 kr. yfir 

sumarið.  

Á svæðinu norðan Vatnajökuls hefur Hálendisvaktin tekið á leigu skálann Hött. Ekki 

liggja fyrir gögn um hversu háar greiðslurnar voru fyrir leigu á skálanum á tímabilinu, 

þess vegna verður notast við sama verð per nótt og í skálum Ferðafélagsins eða 5000 kr. 

(Ferðafélag Íslands, 2012) Kostnaðurinn á virkum dögum þegar það eru þrír menn á 

vaktinni er því 600.000 kr. og 360.000 kr. um helgar þegar það eru að meðaltali 4,5 

menn á vaktinni. Samtals er því áætlaður gistikostnaður fyrir þátttakendur norðan 

Vatnajökuls 960.000 kr.  

Gistikostnaður á svæðunum fjórum fyrir tímabilið sem vaktin stóð yfir er því samtals 

4.818.000 kr. eins og sjá má á töflu 9. 

Tafla 9. Heildargistikostnaður 

Gisting Fjallabak Kjölur Sprengisandur 
Norðan 
Vatnajökuls Samtals 

Virkir 
dagar 1.350.000 kr. 480.000 kr. 525.000 kr. 600.000 kr. 2.955.000 kr. 

Helgar 900.000 kr. 288.000 kr. 315.000 kr. 360.000 kr. 1.863.000 kr. 

Samtals 2.250.000 kr. 768.000 kr. 840.000 kr. 960.000 kr. 4.818.000 kr. 
 

6.8. Stjórnunarkostnaður 

Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um stjórnunarkostnað verkefnisins og því verður 

hann áætlaður eftir bestu getu. Yfirmaður Hálendisvaktarinnar fyrir hönd 

Slysavarnafélagsins Landsbjargar er Jónas Guðmundsson. Áætlum að 10% af vinnutíma 

hans fari í verkefni tengd Hálendisvaktinni. T.d. skipulagning vaktarinnar, fyrirlestra, 
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söfnun styrkja, samskipti við björgunarsveitir og aðra hagsmunaaðila, skýrslugerð og 

ýmislegt fleira. Þá er kostnaðurinn vegna starfa hans miðað við meðal regluleg 

heildarlaun stjórnenda 821.000 kr. á mánuði árið 2012. (Hagstofa Íslands, á.á.b) Laun 

stjórnandans á ári vegna Hálendisvaktarinnar verða því 985.200 kr.  

                                               

                                 

                             

En launakostnaður með launatengdum gjöldum er 1.188.131 kr. eins og sjá í töflu 10. 

(Verslunarmannafélag Reykjavíkur, 2012) 

Tafla 10. Launakostnaður stjórnenda með launatengdum gjöldum 

  Eining Taxti Samtals 

Laun 1 985.200 kr. 985.200 kr. 

Framlag í lífeyrissjóð 8% 985.200 kr. 78.816 kr. 

Framlag í séreignarsparnað 2% 985.200 kr. 19.704 kr. 

Framlag til stéttarfélags: 
   Í sjúkrasjóð 1% 985.200 kr. 9.852 kr. 

Í orlofssjóð 0,25% 985.200 kr. 2.463 kr. 

Í starfsmenntasjóð 0,20% 985.200 kr. 1.970 kr. 

Í endurhæfingarsjóð 0,13% 985.200 kr. 1.281 kr. 

Tryggingagjald 8,35% 1.064.016 kr. 88.845 kr. 

Samtals     1.188.131 kr. 

 

Slysavarnafélagið Landsbjörg sér starfsmanninum fyrir vinnuplássi en miðað við 15fm 

skrifstofu með aðgang að kaffistofu og snyrtingu í Ármúlanum sem Fasteignasalan Tröð 

auglýsir á heimasíðu sinni, þá kostar vinnuaðstaðan 30.000 kr. á mánuði. Innifalið í því er 

hiti og rafmagn og ræsting á sameign. (Fasteignasalan Tröð, á.á.) miðað við þessar 

leigugreiðslur og það hlutfall vinnutímans sem fer í að sinna Hálendisvaktinni er 

kostnaður við aðstöðu starfsmanns 36.000 kr. á ári.  

Starfsmaðurinn þarf einnig að hafa aðgang að tölvu með hinum ýmsu forritum, síma 

og internet, frekari útlistun má sjá töflu 25 í viðauka. Samtals er annar 

stjórnunarkostnaður við 69.850 kr. Því má reikna með því að áætlaður 

stjórnunarkostnaður sé í heildina 1.293.981 kr.  
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7 Ávinningur björgunarsveita 

Ávinningur björgunarsveitanna í því að taka þátt er styrkur uppá 250.000 kr. frá 

Slysavarnafélaginu Landsbjörg fyrir hverja viku. Samtals leggur því Slysavarnafélagið 

fram styrk sem nemur 8.000.000 kr. í heild sinni. (Björgunarsveitin Dalbjörg, 2013) 

Styrknum er ætlað að koma á móti útlögðum kostnaði sveitanna eins og t.d. 

bensínkostnað. Eins og komið hefur fram hér að framan er kostnaðurinn mun hærri, og 

má segja að styrkurinn sé einungis dropi í hafið og hafi í raun litla merkingu þegar 

ákveðið er hvort taka skal þátt eður ei. 

Úköllum sveita sem ligga að hálendinu hefur þó fækkað, álag á land- og skálaverði 

hefur minnkað og þeir sem hafa staðið vaktina hafa fengið góða æfingu og reynslu. 

(Hálendisvakt, 2011) Í viðtali við Ísland í dag svarar Samúel Ólafsson meðlimur 

Björgunarsveitar Suðurnesja því hvort hann hiki ekkert við að eyða sumarfríinu hér uppá 

fjöllum og hjálpa öðrum „Nei ég myndi kannski ekki segja hika, þetta er svolítið púsluspil 

varðandi vinnu og fjölskyldu en það er alveg þess virði þetta er skemmtilegt og 

næringarríkt fyrir sálina.“  Sigurgeir Pálsson flokkstjóri Björgunarsveitar Suðurnesja tekur 

í sama streng, „Sumir hlaupa á eftir golfkúlum en ég held að þetta sé miklu 

skemmtilegra, ferðamennirnir tala allavega við mann það gerir boltinn ekki.“ (Sigurgeir 

Pálsson & Samúel Ólafsson, 2012) 

Það má því segja að peningarnir geri ekki útslagið, ástríða samtakanna og tryggð við 

málstaðinn eru mun sterkari þrátt fyrir að enginn neiti því að auknir peningar geti gert 

lífið auðveldara. 
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8 Niðurstöður 

8.1 Heildarkostnaður 

Heildaráætlaður kostnaður verkefnisins með því að leggja mat á þá liði sem ekki hefur 

verið borgað fyrir hingað til eins og t.d. gistingu og vinnu sjálfboðaliðanna er því samtals 

60.019.312 kr. eins og sjá má í töflu 11. Kostnaðurinn miðast við það hlutfall á ári sem 

búnaður björgunarsveita, þjálfun björgunarsveitarmanna og persónulegur búnaður 

þeirra er notaður í Hálendisvaktina. Miðað við þau gæði og magn sem nauðsynlegt er til 

þess að uppfylla þær kröfur sem skipulag Hálendisvaktarinnar gerir ráð fyrir í dag.  

Tafla 11. Heildarkostnaður miðað við hlutdeild Hálendisvaktar 

Kostnaðarliður  Upphæð 

Búnaður björgunarsveita 2.025.333 kr. 

Akstur bifreiða 10.916.164 kr. 

Þjálfun sjálfboðaliða 730.935 kr. 

Laun og launatengdgjöld 39.098.544 kr. 

Búnaður sjálfboðaliða 878.084 kr. 

Slysatrygging sjálfboðaliða 258.271 kr. 

Gisting Höttur  960.000 kr. 

Gisting Fjallabak 2.250.000 kr. 

Gisting Gíslaskála 768.000 kr. 

Gisting Nýjadal 840.000 kr. 

Stjórnunarkostnaður 1.293.981 kr. 

Samtals 60.019.312 kr. 
 

 

 
 Ef við aftur á móti gerum ráð fyrir því að björgunarsveitirnar hafi ekki tök á, eða skorti 

vilja til að lána mannskap sinn og búnað til Hálendisvaktarinnar þá verður 

heildarkostnaðurinn töluvert hærri eða 160.150.582 kr. eins og sjá má í töflu 12. Þar 

sem búnaður vaktarinnar liggur óhreyfður allan veturinn og þjálfun og búnaður 

þátttakenda nýtist í ekkert annað en vaktina sjálfa. Hálendisvaktin ber því kostnaðinn af 

þessum liðum yfir allt árið í stað þess að deila honum með björgunarsveitunum eins og 

fyrri aðferðin gerir ráð fyrir.  
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Tafla 12. Heildarkostnaður án þátttöku björgunarsveita 

Kostnaðarliður Upphæð 

Búnaður björgunarsveita 13.020.000 kr. 

Akstur bifreiða 10.916.164 kr. 

Þjálfun sjálfboðaliða 52.034.164 kr. 

Laun og launatengdgjöld 39.098.544 kr. 

Búnaður sjálfboðaliða 38.711.458 kr. 

Slysatrygging sjálfboðaliða 258.271 kr. 

Gisting Höttur  960.000 kr. 

Gisting Fjallabak 2.250.000 kr. 

Gisting Gíslaskála 768.000 kr. 

Gisting Nýjadal 840.000 kr. 

Stjórnunarkostnaður 1.293.981 kr. 

Samtals 160.150.582 

 

8.2 Hvaðan koma framlögin 

Eins og komið hefur fram hér að framan þá eru það ýmsir aðilar sem hafa lagt sitt að 

mörkum til þes að Hálendisvaktin geti orðið að veruleika. Hver einn og einasti þeirra á 

þakkir skilið fyrir sitt framlag og það má með sanni segja að í tilfelli Hálendisvaktarinnar 

vinna margar hendur létt verk.  

Stærsta framlagið kemur frá sjálfboðaliðunum sjálfum með vinnuframlagi þeirra og 

persónulegum búnaði eða 66,61%. Þar á eftir kemur Slysavarnafélagið Landsbjörg með 

17,51% af heildarkostnaðinum. En þar er styrkur til björgunarsveita, slysatryggingar, 

stjórnunarkostnaður og leiga á skálanum Hetti fyrir þátttakendur norðan Vatnajökuls. 

Næst koma svo björgunarsveitirnar með 9,45% vegna kostnaðar við búnað, þjálfun og 

bensín en á móti kom styrkurinn frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg. Ferðafélag Íslands á 

5,15% af kostnaðinum en framlag þeirra fólst í að byggja upp aðstöðu fyrir 

Hálendisvaktina að Fjallabaki og Nýjadal í samstarfi við Slysavarnafélagið Landsbjörg. 

Ferðaþjónustan Gljásteinn rekur svo lestina með 1,28 % af kostnaðinum vegna gistingar 

þátttakenda í Gíslaskála á Kili.  
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Mynd 1. Framlag velunnara miðað við þáttöku björgunarsveita 

Ef framlag velunnara er tekið saman samkvæmt því að Hálendisvaktin væri stakstætt 

verkefni og búnaður vaktarinnar, þjálfun og persónulegur búnaður sjálfboðaliða nýttist 

ekki í annað yfir veturinn. Þá væri skiptingin eins og sjá má á mynd 2.  

 

Mynd 2. Framlag velunnara, stakt verkefni 

Eins og sjá má á mynd 2 þá eykst kostnaður björgunarsveitanna mest eða úr 

5.672.432 kr. í 67.970.328 kr og verður 42,44% af heildarkostnaðinum. Munar þar 

mestu að með þessari aðferð eykst kostnaður vegna búnaður björgunarsveita og þjálfun 

sjálfboðaliða mikið. En nú er gert ráð fyrir að Hálendisvaktin þurfi að greiða allan 

kostnað við þessa aðila á meðan hann dreifðist á milli björgunarsveitanna og 

5.672.432 kr. 

39.976.628 kr. 

10.512.252 kr. 

3.090.000 kr. 
768.000 kr. Framlag velunnara 

Björgunarsveitir 

Sjálfboðaliðar 

Slysavarnafélagið 
Landsbjörg 

Ferðafélag Íslands 

Ferðaþjónustan Gljásteinn 

67.970.328 kr. 

77.810.002 kr. 

10.512.252 kr. 

3.090.000 kr. 768.000 kr. 
Framlag velunnara 

Björgunarsveitir 

Sjálfboðaliðar 

Slysavarnafélagið 
Landsbjörg 

Ferðafélag Íslands 

Ferðaþjónustan Gljásteinn 
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hálendisvaktarinnar í fyrri útreikningu. Þar sem um fastan kostnað er að ræða verður 

ekki komist hjá þessum kostnaði miðað við skipulag vaktarinnar í dag.  

Einnig eykst kostnaður sjálfboðaliðanna vegna persónulegsbúnaðar þar sem að nú er 

hann einungis notaður hluta úr ári í stað alls ársins eins og fyrri útreikningar gáfu til 

kynna. En hlutdeild sjálfboðaliða í heildarkostnaðinum fer aftur á móti minnkandi úr 

66,6% í 48,59% Hlutur Slysavarnafélagsins Landsbjargar fer niður í 6,56%, Ferðafélags 

Íslands í 1,93% og Ferðaþjónustunnar Gljásteins í 0,48% en kostnaðurinn hélst óbreyttur 

í krónum talið 
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9 Umræða 

Eins og sjá má í kaflanum „Hver á að borga brúsann?, kostir þess og gallar“ þá eru ýmsar 

leiðir færar til þess að ná inn tekjum fyrir Hálendisvaktina. Engin leið er þó fullkomin því 

allar hafa þær sína kosti og galla. Þó er það mat höfundar að sanngjarnast sé að þeir 

sem mögulega noti þjónustuna greiði fyrir hana. Sú skoðun fækkar mögulegum leiðum 

niður í þrjár: vegtollar, tryggingar og að greitt sé fyrir hvert atvik fyrir sig. Þar sem 

vegtollarnir eru erfiðir viðureignar sökum fjölda leiða inn á hálendið þá þykir sú leið ekki 

heppileg. Það að greitt sé fyrir hvert atvik er að vissu leyti sanngjarnast fyrir alla en að 

sama leyti kostnaðarsamt fyrir þann sem þarf að standa straum af greiðslunni. Því væri 

trygging að mörgu leyti heppileg þar sem hægt væri að bjóða uppá hana fyrir alla þá 

sem leið ættu um hálendið hvort sem þeir nýta þjónustuna þegar upp er staðið eður ei. 

Sala hennar gæti farið fram á hinum stöðum t.d. hjá tryggingafélögum, bílaleigum, 

ferðaskrifstofum, Norrænu og bensínstöðvum. Tryggingin veitir í það minnsta öllum 

þeim sem hana kaupa ákveðið öryggisnet og ekki þarf að hafa áhyggjur af því að 

ferðamennirnir leyti seint og um síðir eftir aðstoð sökum áhyggja af kostnaði.  

Til þess að meta hversu mikið á að rukka fyrir þjónustuna er mikilvægt að vera 

meðvitaður um þann kostnað sem henni fylgir. Hér að framan var áætlaður kostnaður 

við að starfrækja Hálendisvaktina eins og hún var sett upp árið 2012. Við útreikningin 

þurfti höfundur að gefa sér margar forsendur sökum skorts á upplýsingum. Vissulega 

getur það skekkt myndina töluvert en það er trú höfundar að forsendurnar hafi verið 

ákvarðar að vel ígrunduðu máli og eiga því ekki að kúvenda niðurstöðunni þrátt fyrir að 

hún geti verið skekt.  

Það er þó nokkuð ljóst að heildaráætlaður kostnaður er ekki vænlegur ef horft er á 

Hálendisvaktina sem stakt verkefni. Kostnaðurinn við þjálfun sjálfboðaliða, búnað þeirra 

og björgunarsveita er einfaldlega of hár auk þess sem skipulag vaktarinnar eins og það 

er í dag gerir einungis ráð fyrir að hver og einn þátttakandi sé í mesta lagi í viku í senn 

sem margfaldar þörfina fyrir þjálfun og búnað. Það er því í raun nauðsynlegt að hægt sé 

að nota búnað frá þeim aðilum sem eiga hann og mannskap sem nýtir þjálfun sína í 

meira en viku á ári. Það má þó benta á það að ef farið væri út í það að greiða 
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sjálfboðaliðunum fyrir verk sitt, gæti verið hægt að ráða á tvískiptarvaktir út sumarið. Þá 

þyrfti ekki nema lágmark 30 manns í verkið í stað 193. 

En hver er ávinningurinn af verkefninu? Jónas Guðmundsson yfirmaður 

Hálendisvaktarinnar telur að styrkleikar hennar séu eftirfarandi.  

  Viðbragðstíminn mun skemmri en ella sem í einhverjum hluta tilfella leiðir til 
betri útkomu. Jónas fullyrðir að í einhverjum tilfellum sé þetta spurning um líf 
eða dauða.  

 Styrkir ímynd landsins sem ferðamannalands þar sem ferðamennirnir upplifa 
strax að þeim sé liðsinnt ef til óhapps kemur. 

  Neikvæðri upplifun ferðamanna í tæplega 2000 tilfellum breytt í eins jákvæða 
og hægt er með því hversu stutt er í sérhæfða aðstoð.  

Jónas telur að með 40 milljón króna framlagi á hverju sumri væri félaginu gert kleift 

að bæta við einu svæði á vaktinni, byggja upp aðstöðu og greiða fyrir útlagðan kostnað 

sem hlýst af verkefninu. Vandamálið í dag sé fjármögnunin: 

Að björgunarsamtök skuli þurfa að ganga á milli stofnana og fyrirtækja og 
„sníkja“ styrki til a  standa undir útlögðum kostnaði á meðan velta 
ferðamanna hleypur á milljörðum króna er í besta falli tímaskekkja. 
(Jónas Guðmundsson, 2013b) 

Þetta er að mörgu leyti rétt, Hálendisvaktin er að standa sig mjög vel í því sem hún 

hefur tekið sér fyrir hendur en það er mikið að gera hjá þeim og erfitt að safna nægilegu 

fjármagni. Því er spurning hvort ekki þurfi að huga að öðrum leiðum til fjármögnunar. 

Álagið á sjálfboðaliða björgunarsveitanna er einnig sífellt að aukast en þeir hafa jafn 

margar klukkustundir í sólarhringnum og við hin og því eru takmörk fyrir því hversu 

mikið þeir geta gefið af tíma sínum. Það er því spurning hvort að það þurfi ekki líka að 

endurskoða þeirra stöðu þrátt fyrir að Slysavarnafélagið Landsbjörg hafi verið andsnúið 

því í gegnum tíðina að þeir fái greitt fyrir störf sín.  
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Viðauki 

Tafla 13. Heildarlaunakostnaður að Fjallabaki á virkum dögum 

Fjallabak virkir dagar Einingar Taxti Samtals 

Virkir dagar 2112 klst. 1.244 kr. 2.626.829 kr. 

Laugardagar 
 

1.928 kr. 
 Sunnudagar 48 klst. 1.928 kr. 92.536 kr. 

Samtals 2160 klst.   2.719.365 kr. 

Orlof 10,17% 2.719.365 kr. 276.559 kr. 

Fjarvistaruppbót 486 ein  2.100 kr. 1.020.717 kr. 

Fæðispeningar 366 ein  618 kr. 226.364 kr. 

Dagpeningar 270 ein  9.920 kr. 2.678.400 kr. 

Þrekálag 9 ein  10.728 kr. 96.552 kr. 

Desemberuppbót 1,11 ein  50.500 kr. 55.904 kr. 

Orlofsuppbót 1,11 ein  27.800 kr. 30.775 kr. 

Samtals     7.104.636 kr. 

Starfsmenntunarsjóður 0,33% 7.104.636 kr. 23.445 kr. 

Fjölskyldu og styrktarsjóður 0,75% 7.104.636 kr. 53.285 kr. 

Starfsendurhæfingarsjóður 0,13% 7.104.636 kr. 9.236 kr. 

Orlofssjóður 0,50% 7.104.636 kr. 35.523 kr. 

Séreignarsjóður 2% 7.104.636 kr. 142.093 kr. 

Tryggingargjald 8,35% 7.673.006 kr. 640.696 kr. 

Mótframlag í lífeyrissjóð 8% 7.104.636 kr. 568.371 kr. 

Samtals með framlagi launagreiðenda 
  

8.577.284 kr. 
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Tafla 14. Heildarlaunakostnaður að Fjallabaki um helgar 

Fjallabak helgar Einingar Taxti Samtals 

Virkir dagar 
 

1.244 kr. 
 Laugardagar 1125 klst. 1.928 kr. 2.168.813 kr. 

Sunnudagar 1125 klst. 1.928 kr. 2.168.813 kr. 

Samtals 2250 klst.   4.337.626 kr. 

Orlof 10,17% 4.337.626 kr. 441.137 kr. 

Fjarvistaruppbót 324 ein  2.100 kr. 680.478 kr. 

Fæðispeningar 180 ein  618 kr. 111.326 kr. 

Dagpeningar 180 ein  9.920 kr. 1.785.600 kr. 

Þrekálag 6 ein  10.728 kr. 64.368 kr. 

Desemberuppbót 1,15 ein  50.500 kr. 58.233 kr. 

Orlofsuppbót 1,15 ein  27.800 kr. 32.057 kr. 

Samtals     7.510.825 kr. 

Starfsmenntunarsjóður 0,33% 7.510.825 kr. 24.786 kr. 

Fjölskyldu og styrktarsjóður 0,75% 7.510.825 kr. 56.331 kr. 

Starfsendurhæfingarsjóður 0,13% 7.510.825 kr. 9.764 kr. 

Orlofssjóður 0,50% 7.510.825 kr. 37.554 kr. 

Séreignarsjóður 2% 7.510.825 kr. 150.216 kr. 

Tryggingargjald 8,35% 8.111.691 kr. 677.326 kr. 

Mótframlag í lífeyrissjóð 8% 7.510.825 kr. 600.866 kr. 

Samtals með framlagi launagreiðenda 
  

9.067.669 kr. 
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Tafla 15. Heildarlaunakostnaður að Fjallabaki 

Fjallabak samtals Einingar Taxti Samtals 

Virkir dagar 2112 klst. 1.244 kr. 2.626.829 kr. 

Laugardagar 1125 klst. 1.928 kr. 2.168.813 kr. 

Sunnudagar 1173 klst. 1.928 kr. 2.261.349 kr. 

Samtals 4410 klst.   7.056.991 kr. 

Orlof 10,17% 7.056.991 kr. 717.696 kr. 

Fjarvistaruppbót 810 ein  2.100 kr. 1.701.196 kr. 

Fæðispeningar 546 ein  618 kr. 337.690 kr. 

Dagpeningar 450 ein  9.920 kr. 4.464.000 kr. 

Þrekálag 15 ein  10.728 kr. 160.920 kr. 

Desemberuppbót 2,26 ein  50.500 kr. 114.136 kr. 

Orlofsuppbót 2,26 ein  27.800 kr. 62.831 kr. 

Samtals     14.615.460 kr. 

Starfsmenntunarsjóður 0,33% 14.615.460 kr. 48.231 kr. 

Fjölskyldu og styrktarsjóður 0,75% 14.615.460 kr. 109.616 kr. 

Starfsendurhæfingarsjóður 0,13% 14.615.460 kr. 19.000 kr. 

Orlofssjóður 0,50% 14.615.460 kr. 73.077 kr. 

Séreignarsjóður 2% 14.615.460 kr. 292.309 kr. 

Tryggingargjald 8,35% 15.784.697 kr. 1.318.022 kr. 

Mótframlag í lífeyrissjóð 8% 14.615.460 kr. 1.169.237 kr. 

Samtals með framlagi launagreiðenda 
  

17.644.953 kr. 
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Tafla 16. Heildarlaunagreiðslur á Kili á virkum dögum 

Kjölur virkir dagar Einingar Taxti Samtals 

Virkir dagar 936 klst. 1.244 kr. 1.164.163 kr. 

Laugardagar 
 

1.928 kr. 
 Sunnudagar 24 klst. 1.928 kr. 46.268 kr. 

Samtals 960 klst.   1.210.431 kr. 

Orlof 10,17% 1.210.431 kr. 123.101 kr. 

Fjarvistaruppbót 216 ein  2.100 kr. 453.652 kr. 

Fæðispeningar 120 ein  618 kr. 74.218 kr. 

Dagpeningar 120 ein  9.920 kr. 1.190.400 kr. 

Þrekálag 4 ein  10.728 kr. 42.912 kr. 

Desemberuppbót 0,49 ein  50.500 kr. 24.846 kr. 

Orlofsuppbót 0,49 ein  27.800 kr. 13.678 kr. 

Samtals     3.133.237 kr. 

Starfsmenntunarsjóður 0,33% 3.133.237 kr. 10.340 kr. 

Fjölskyldu og styrktarsjóður 0,75% 3.133.237 kr. 23.499 kr. 

Starfsendurhæfingarsjóður 0,13% 3.133.237 kr. 4.073 kr. 

Orlofssjóður 0,50% 3.133.237 kr. 15.666 kr. 

Séreignarsjóður 2% 3.133.237 kr. 62.665 kr. 

Tryggingargjald 8,35% 3.383.896 kr. 282.555 kr. 

Mótframlag í lífeyrissjóð 8% 3.133.237 kr. 250.659 kr. 

Samtals með framlagi launagreiðenda 
  

3.782.694 kr. 
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Tafla 17. Heildarlaunagreiðslur á Kili um helgar 

Kjölur helgar Einingar Taxti Samtals 

Virkir dagar 
 

1.244 kr. 
 Laugardagar 450 klst. 1.928 kr. 867.525 kr. 

Sunnudagar 450 klst. 1.928 kr. 867.525 kr. 

Samtals 900 klst.   1.735.050 kr. 

Orlof 10,17% 1.735.050 kr. 176.455 kr. 

Fjarvistaruppbót 144 ein  2.100 kr. 302.435 kr. 

Fæðispeningar 72 ein  618 kr. 44.531 kr. 

Dagpeningar 72 ein  9.920 kr. 714.240 kr. 

Þrekálag 2,40 ein  10.728 kr. 25.747 kr. 

Desemberuppbót 0,46 ein  50.500 kr. 23.293 kr. 

Orlofsuppbót 0,46 ein  27.800 kr. 12.823 kr. 

Samtals     3.034.573 kr. 

Starfsmenntunarsjóður 0,33% 3.034.573 kr. 10.014 kr. 

Fjölskyldu og styrktarsjóður 0,75% 3.034.573 kr. 22.759 kr. 

Starfsendurhæfingarsjóður 0,13% 3.034.573 kr. 3.945 kr. 

Orlofssjóður 0,50% 3.034.573 kr. 15.173 kr. 

Séreignarsjóður 2% 3.034.573 kr. 60.691 kr. 

Tryggingargjald 8,35% 3.277.339 kr. 273.658 kr. 

Mótframlag í lífeyrissjóð 8% 3.034.573 kr. 242.766 kr. 

Samtals með framlagi launagreiðenda 
  

3.663.580 kr. 
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Tafla 18. Heildarlaunakostnaður á Kili 

Kjölur samtals Einingar Taxti Samtals 

Fjöldi tíma 936 klst. 1.244 kr. 1.164.163 kr. 

Fjöldi tíma laugardaga 450 klst. 1.928 kr. 867.525 kr. 

Fjöldi tíma sunnudaga 474 klst. 1.928 kr. 913.793 kr. 

Samtals 1860 klst.   2.945.481 kr. 

Orlof 10,17% 2.945.481 kr. 299.555 kr. 

Fjarvistaruppbót 360 ein  2.100 kr. 756.087 kr. 

Fæðispeningar 192 ein  618 kr. 118.748 kr. 

Dagpeningar 192 ein  9.920 kr. 1.904.640 kr. 

Þrekálag 6,40 ein  10.728 kr. 68.659 kr. 

Desemberuppbót 0,95 ein  50.500 kr. 48.139 kr. 

Orlofsuppbót 0,95 ein  27.800 kr. 26.500 kr. 

Samtals     6.167.810 kr. 

Starfsmenntunarsjóður 0,33% 6.167.810 kr. 20.354 kr. 

Fjölskyldu og styrktarsjóður 0,75% 6.167.810 kr. 46.259 kr. 

Starfsendurhæfingarsjóður 0,13% 6.167.810 kr. 8.018 kr. 

Orlofssjóður 0,50% 6.167.810 kr. 30.839 kr. 

Séreignarsjóður 2% 6.167.810 kr. 123.356 kr. 

Tryggingargjald 8,35% 6.661.235 kr. 556.213 kr. 

Mótframlag í lífeyrissjóð 8% 6.167.810 kr. 493.425 kr. 

Samtals með framlagi launagreiðenda 
  

7.446.274 kr. 
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Tafla 19. Heildarlaunakostnaður  á Sprengisandi á virkum dögum 

Sprengisandur virkir dagar Einingar Taxti Samtals 

Virkir dagar 816 klst. 1.244 kr. 1.014.911 kr. 

Laugardagar 
 

1.928 kr. 
 Sunnudagar 24 klst. 1.928 kr. 46.268 kr. 

Samtals 840 klst.   1.061.179 kr. 

Orlof 10,17% 1.061.179 kr. 107.922 kr. 

Fjarvistaruppbót 189 ein  2.100 kr. 396.946 kr. 

Fæðispeningar 105 ein  618 kr. 64.940 kr. 

Dagpeningar 105 ein  9.920 kr. 1.041.600 kr. 

Þrekálag 3,50 ein  10.728 kr. 37.548 kr. 

Desemberuppbót 0,43 ein  50.500 kr. 21.740 kr. 

Orlofsuppbót 0,43 ein  27.800 kr. 11.968 kr. 

Samtals     2.743.843 kr. 

Starfsmenntunarsjóður 0,33% 2.743.843 kr. 9.055 kr. 

Fjölskyldu og styrktarsjóður 0,75% 2.743.843 kr. 20.579 kr. 

Starfsendurhæfingarsjóður 0,13% 2.743.843 kr. 3.567 kr. 

Orlofssjóður 0,50% 2.743.843 kr. 13.719 kr. 

Séreignarsjóður 2% 2.743.843 kr. 54.877 kr. 

Tryggingargjald 8,35% 2.963.351 kr. 247.440 kr. 

Mótframlag í lífeyrissjóð 8% 2.743.843 kr. 219.507 kr. 

Samtals með framlagi launagreiðenda 
  

3.312.587 kr. 
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Tafla 20. Heildarlaunakostnaður á Sprengisandi um helgar 

Sprengisandur helgar Einingar Taxti Samtals 

Virkir dagar 
 

1.244 kr. 
 Laugardagar 394 klst. 1.928 kr. 759.085 kr. 

Sunnudagar 394 klst. 1.928 kr. 759.085 kr. 

Samtals 788 klst.   1.518.169 kr. 

Orlof 10,17% 1.518.169 kr. 154.398 kr. 

Fjarvistaruppbót 126 ein  2.100 kr. 264.630 kr. 

Fæðispeningar 63 ein  618 kr. 38.964 kr. 

Dagpeningar 63 ein  9.920 kr. 624.960 kr. 

Þrekálag 2,10 ein  10.728 kr. 22.529 kr. 

Desemberuppbót 0,40 ein  50.500 kr. 20.381 kr. 

Orlofsuppbót 0,40 ein  27.800 kr. 11.220 kr. 

Samtals     2.655.252 kr. 

Starfsmenntunarsjóður 0,33% 2.655.252 kr. 8.762 kr. 

Fjölskyldu og styrktarsjóður 0,75% 2.655.252 kr. 19.914 kr. 

Starfsendurhæfingarsjóður 0,13% 2.655.252 kr. 3.452 kr. 

Orlofssjóður 0,50% 2.655.252 kr. 13.276 kr. 

Séreignarsjóður 2% 2.655.252 kr. 53.105 kr. 

Tryggingargjald 8,35% 2.867.672 kr. 239.451 kr. 

Mótframlag í lífeyrissjóð 8% 2.655.252 kr. 212.420 kr. 

Samtals með framlagi launagreiðenda 
  

3.205.632 kr. 
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Tafla 21. Heildarlaunakostnaður á Sprengisandi 

Sprengisandur samtals Einingar Taxti Samtals 

Virkir dagar 816 klst. 1.244 kr. 1.014.911 kr. 

Laugardagar 394 klst. 1.928 kr. 759.085 kr. 

Sunnudagar 418 klst. 1.928 kr. 805.353 kr. 

Samtals 
1628 
klst.   2.579.348 kr. 

Orlof 10,17% 2.579.348 kr. 262.320 kr. 

Fjarvistaruppbót 315 ein  2.100 kr. 661.576 kr. 

Fæðispeningar 168 ein  618 kr. 103.905 kr. 

Dagpeningar 168 ein  9.920 kr. 1.666.560 kr. 

Þrekálag 5,60 ein  10.728 kr. 60.077 kr. 

Desemberuppbót 0,83 ein  50.500 kr. 42.122 kr. 

Orlofsuppbót 0,83 ein  27.800 kr. 23.188 kr. 

Samtals     5.399.095 kr. 

Starfsmenntunarsjóður 0,33% 5.399.095 kr. 17.817 kr. 

Fjölskyldu og styrktarsjóður 0,75% 5.399.095 kr. 40.493 kr. 

Starfsendurhæfingarsjóður 0,13% 5.399.095 kr. 7.019 kr. 

Orlofssjóður 0,50% 5.399.095 kr. 26.995 kr. 

Séreignarsjóður 2% 5.399.095 kr. 107.982 kr. 

Tryggingargjald 8,35% 5.831.023 kr. 486.890 kr. 

Mótframlag í lífeyrissjóð 8% 5.399.095 kr. 431.928 kr. 

Samtals með framlagi launagreiðenda 
  

6.518.220 kr. 
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Tafla 22. Heildarlaunakostnaður Norðan Vatnajökuls á virkum dögum 

Norðan Vatnajökuls virkir dagar Einingar Taxti Samtals 

Virkir dagar 936 klst. 1.244 kr. 1.164.163 kr. 

Laugardagar 
 

1.928 kr. 0 kr. 

Sunnudagar 24 klst. 1.928 kr. 46.268 kr. 

Samtals 960 klst.   1.210.431 kr. 

Orlof 10,17% 1.210.431 kr. 123.101 kr. 

Fjarvistaruppbót 216 ein  2.100 kr. 453.652 kr. 

Fæðispeningar 120 ein  618 kr. 74.218 kr. 

Dagpeningar 120 ein  9.920 kr. 1.190.400 kr. 

Þrekálag 4 ein  10.728 kr. 42.912 kr. 

Desemberuppbót 0,49 ein  50.500 kr. 24.846 kr. 

Orlofsuppbót 0,49 ein  27.800 kr. 13.678 kr. 

Samtals     3.133.237 kr. 

Starfsmenntunarsjóður 0,33% 3.133.237 kr. 10.340 kr. 

Fjölskyldu og styrktarsjóður 0,75% 3.133.237 kr. 23.499 kr. 

Starfsendurhæfingarsjóður 0,13% 3.133.237 kr. 4.073 kr. 

Orlofssjóður 0,50% 3.133.237 kr. 15.666 kr. 

Séreignarsjóður 2% 3.133.237 kr. 62.665 kr. 

Tryggingargjald 8,35% 3.383.896 kr. 282.555 kr. 

Mótframlag í lífeyrissjóð 8% 3.133.237 kr. 250.659 kr. 

Samtals með framlagi launagreiðenda 
  

3.782.694 kr. 
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Tafla 23. Heildarlaunakostnaður Norðan Vatnajökuls um helgar 

Norðan Vatnajökuls helgar Einingar Taxti Samtals 

Virkir dagar 0 klst. 1.244 kr. 
 Laugardagar 450 klst. 1.928 kr. 867.525 kr. 

Sunnudagar 450 klst. 1.928 kr. 867.525 kr. 

Samtals 900 klst.   1.735.050 kr. 

Orlof 10,17% 1.735.050 kr. 176.455 kr. 

Fjarvistaruppbót 143 ein  2.100 kr. 299.284 kr. 

Fæðispeningar 72 ein  618 kr. 44.531 kr. 

Dagpeningar 72 ein  9.920 kr. 714.240 kr. 

Þrekálag 6 ein  10.728 kr. 64.368 kr. 

Desemberuppbót 0,46 ein  50.500 kr. 23.293 kr. 

Orlofsuppbót 0,46 ein  27.800 kr. 12.823 kr. 

Samtals     3.070.044 kr. 

Starfsmenntunarsjóður 0,33% 3.070.044 kr. 10.131 kr. 

Fjölskyldu og styrktarsjóður 0,75% 3.070.044 kr. 23.025 kr. 

Starfsendurhæfingarsjóður 0,13% 3.070.044 kr. 3.991 kr. 

Orlofssjóður 0,50% 3.070.044 kr. 15.350 kr. 

Séreignarsjóður 2% 3.070.044 kr. 61.401 kr. 

Tryggingargjald 8,35% 3.315.647 kr. 276.857 kr. 

Mótframlag í lífeyrissjóð 8% 3.070.044 kr. 245.604 kr. 

Samtals með framlagi launagreiðenda 
  

3.706.403 kr. 
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Tafla 24. Heildarlaunakostnaður Norðan Vatnajökuls 

Norðan Vatnajökuls samtals Einingar Taxti Samtals 

Virkir dagar 936 klst. 1.244 kr. 1.164.163 kr. 

Laugardagar 450 klst. 1.928 kr. 867.525 kr. 

Sunnudagar 474 klst. 1.928 kr. 913.793 kr. 

Samtals 
1860 
klst.   2.945.481 kr. 

Orlof 10,17% 2.945.481 kr. 299.555 kr. 

Fjarvistaruppbót 
358,50 

ein  2.100 kr. 752.937 kr. 

Fæðispeningar 192 ein  618 kr. 118.748 kr. 

Dagpeningar 192 ein  9.920 kr. 1.904.640 kr. 

Þrekálag 10 ein  10.728 kr. 107.280 kr. 

Desemberuppbót 0,95 ein  50.500 kr. 48.139 kr. 

Orlofsuppbót 0,95 ein  27.800 kr. 26.500 kr. 

Samtals     6.203.281 kr. 

Starfsmenntunarsjóður 0,33% 6.203.281 kr. 20.471 kr. 

Fjölskyldu og styrktarsjóður 0,75% 6.203.281 kr. 46.525 kr. 

Starfsendurhæfingarsjóður 0,13% 6.203.281 kr. 8.064 kr. 

Orlofssjóður 0,50% 6.203.281 kr. 31.016 kr. 

Séreignarsjóður 2% 6.203.281 kr. 124.066 kr. 

Tryggingargjald 8,35% 6.699.543 kr. 559.412 kr. 

Mótframlag í lífeyrissjóð 8% 6.203.281 kr. 496.262 kr. 

Samtals með framlagi launagreiðenda 
  

7.489.097 kr. 
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Tafla 25. Annar stjórnunarkostnaður 

Kostnaður Upphæð 
 Tölva 229.990 kr. (Advania, á.á.a) 

Pappír 4.950 kr. (Advania, á.á.b) 

Prentari, skanni 129.990 kr. (Advania, á.á.c) 

Office pakki 49.900 kr. (Advania, á.á.d) 

Vírusvörn 8.990 kr. (Advania, á.á.e) 

Blek 22.490 kr. (Advania, á.á.f) 

Lyklaborð 2.890 kr. (Advania, á.á.g) 

Mús 2.510 kr. (Advania, á.á.h) 

Skrifborð  89.850 kr. (AJ vörulistinn, á.á.) 

Skrifborðsstóll 144.900 kr. (Penninn, á.á.) 

Ljósnet 3 6.790 kr. (Síminn, á.á.) 

Heimasími 50 2.550 kr. (Vodafone, á.á.) 

Samtals 695.800 kr. 
 10% hlutur Hálendisvaktar 69.580 kr. 
 

  


