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Abstract 

 
This project is about developing a sustainable tourism at Núpskatla in Melrakkaslétta in 

harmony with nature, the environment and the population. Núpskatla is a family owned farm 

close to Rauðinúpur on the northwest corner of Melrakkaslétta plain. Although the number of 

tourist arriving in Núpskatla has increased steadily in recent years, no services have been 

provided for them. 

 

The idea is, firstly, to make an optimal use of the environment and the natural attraction of the 

place to further attract tourists who appreciate such features, provide them with quality 

service and a memorable experience. Secondly, to remember the writer and the poet 

Guðmundur Magnússon (1873-1918) who grew up partly in Núpskatla. This all falls under 

Geotourism, a concept which means tourism that sustains or enhances the geographical 

character of a place, its environment, culture, aesthetics, heritage and the well-being of its 

residents and emphasizes the distinctiveness of the locale and its „sense of place“. 

 

This report aims to suggest what issues need to be considered in the preparation and planning 

of sustainable tourism. The report, the business plan and supporting documents are the basis 

for decisions on the continuation of the project.  

 

Keywords: 

Sustainable development, sustainable tourism, Geotourism, Núpskatla. 
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Útdráttur 

 
Verkefni þetta fjallar um að hefja uppbyggingu og rekstur sjálfbærrar ferðaþjónustu í 

Núpskötlu á Melrakkasléttu í sátt við náttúru, umhverfi og íbúa. Núpskatla er jörð í einkaeigu 

við Rauðanúp nyrst á Melrakkasléttu og raunar á meginlandi Íslands. Ferðamönnum sem 

koma í Núpskötlu hefur fjölgað jafnt og þétt á undanförnum árum án þess að þar sé nokkur 

ferðaþjónusta til staðar. 

 

Hugmyndin er annars vegar að nýta umhverfið og náttúrulegt aðdráttarafl staðarins til að laða 

enn frekar að ferðamenn sem bera virðingu fyrir slíkum eiginleikum, veita þeim gæða 

þjónustu og eftirminnilega upplifun. Hins vegar að minnast rithöfundarins og ljóðskáldsins 

Guðmundar Magnússonar (1873-1918) sem ólst að nokkru leyti upp í Núpskötlu.  

Allt þetta fellur undir hugtakið geoferðaþjónusta sem þýðir ferðaþjónusta sem viðheldur eða 

bætir landfræðilega eiginleika áfangastaðar, það er umhverfi, menningu, fegurð, arfleifð og 

velferð íbúanna og leggur áherslu á sérkenni áfangastaðar og staðaranda.  

 

Greinargerð þessi á að vera leiðbeinandi um hvaða atriði þarf að hafa í huga við undirbúning 

og skipulagningu sjálfbærrar ferðaþjónustu. Greinargerðin ásamt viðskiptaáætluninni og 

fylgigögnum er grundvöllur ákvarðana um framhald verkefnisins.    

 

Lykilorð: 

Sjálfbær þróun, sjálfbær ferðaþjónusta, geoferðaþjónusta, Núpskatla. 
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Inngangur 

Ferðaþjónusta er vaxandi atvinnugrein í heiminum, er það þróun sem hefur átt sér stað á 

undanförnum áratugum með vaxandi frítíma fólks, auknum ferðalögum, bættum samgöngum 

og betra aðgengi að upplýsingum um hina ýmsu staði víðs vegar um heiminn. Vinsældir 

Íslands sem áfangastaðar hafa aukist hratt, sérstaklega á undanförnum árum. Aldrei hafa fleiri 

erlendir ferðamenn komið til Íslands en árið 2012 eða rúmlega 670 þúsund talsins 

(Ferðamálastofa, e.d.-b). Misjafnt er að hve miklu leyti einstök landsvæði hafa náð að nýta 

auðlindir sínar og aukinn ferðamannastraum til atvinnusköpunar og tekjuöflunar. Þrátt fyrir að 

ferðamönnum sem leggja leið sína um Melrakkasléttu hafi fjölgað jafnt og þétt á 

undanförnum áratugum hafa heimamenn lítið sem ekkert gert til að nýta sér ferðamennsku til 

atvinnusköpunar á lögbýlum. Helstu ástæður fyrir því eru líklega fámenni, skortur á áhuga, 

fjármagni og þekkingu. Á sama tíma hefur byggðum býlum fækkað mjög og íbúaþróun í 

sveitarfélaginu öllu verið neikvæð eins og víðar í dreifbýli landsins, sérstaklega á þeim 

svæðum sem fjærst liggja mesta þéttbýlinu við Faxaflóa og Eyjafjörð. Stjórnvöld hafa lagt 

áherslu á eflingu byggðar á þessum svæðum, sem dæmi má nefna atvinnu- og 

byggðaþróunarverkefni sem nú er verið að gera tilraun með á Raufarhöfn þar sem meðal 

annars er horft til ferðaþjónustu (Byggðastofnun, 2013, 28. janúar; Byggðastofnun, 2013, 15. 

febrúar). Mikilvægt er að ferðaþjónusta á Melrakkasléttu verði þróuð með sjálfbærni að 

leiðarljósi, bæði til að vernda auðlindir þær sem hún grundvallast á og til að byggja 

samfélagið upp á nýjan leik.    

Markmið og tildrög verkefnisins 

Greinargerð þessi er fylgirit með viðskipta- og framkvæmdaáætlun fyrir náttúru- og 

menningarsetur í Núpskötlu á Melrakkasléttu sem lokaverkefni til BA prófs við Hólaskóla, 

Háskólann á Hólum. Markmiðið með verkefninu er að það hafi hagnýtt gildi til undirbúnings 

hugsanlegri uppbyggingu ferðaþjónustu í Núpskötlu með áherslu á sjálfbæra þróun. 

Tildrög verkefnisins eru þau að höfundur, sem ólst upp í Núpskötlu, hefur um árabil átt sér 

þann draum að gerast ferðaþjónustubóndi í Núpskötlu, fyrir því eru nokkrar ástæður; 

átthagatryggð, löngun til að halda jörðinni í byggð og eiga þess kost að njóta auðlinda hennar 

og aðdráttarafls, vilji til að nýta þau tækifæri sem þar felast meðal annars til að skapa atvinnu, 

vilji til að takast á við ögrandi verkefni af þessu tagi og síðast en kannski ekki síst þörfin fyrir 

að einhver taki ábyrgð á áfangastaðnum. Segja má að þessi bakgrunnur höfundar og 

hugmyndin um uppbyggingu ferðaþjónustu í Núpskötlu hafi verið megin ástæðan fyrir því að 

hefja nám í ferðamálafræði við Hólaskóla.  
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Sjálfbær ferðaþjónusta 

 

Hugtakið sjálfbær þróun kom fyrst fram á vegum Sameinuðu þjóðanna árið 1987 í skýrslunni 

Our Common Future sem kennd er við Gro Harlem Brundtland fyrrum forsætisráðherra 

Noregs og þáverandi formann Brundtlandnefndarinnar svokölluðu. Í skýrslunni er hugtakið 

skilgreint samkvæmt eftirfarandi: „Þróun sem gerir okkur kleift að mæta þörfum okkar án 

þess að stefna í voða möguleikum komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum“ (Auður H. 

Ingólfsdóttir, 2002, bls. 30; Georg, Mair og Reid, 2009, bls. 177). Sjálfbær þróun byggir á 

þremur undirstöðu þáttum, umhverfi, samfélagi og efnahag, sem hver um sig hefur sínar 

áherslur en enginn þeirra meira vægi en annar (Auður H. Ingólfsdóttir, 2002, bls. 30; Vakinn, 

e.d.-c). Hugtakið sjálfbær þróun á sér ekki langa sögu á Íslandi frekar en hugtakið sjálfbær 

ferðaþjónusta sem varð til upp úr 1990 þegar aðilar innan ferðaþjónustunnar hófu að tengja 

umfjöllun Brundtland skýrslunnar við atvinnugreinina (Saarinen, 2006, bls. 1122; Vakinn, 

e.d.-c). Síðan þá hefur sjálfbærni verið megin þema í umfjöllun um ferðaþjónustu sem og í 

stefnumótun og stjórnun greinarinnar (Saarinen, 2006, bls. 1123).   

Í reglugerð nr. 608/2008 um Vatnajökulsþjóðgarð frá árinu 2008 segir um sjálfbæra 

ferðaþjónustu og sjálfbæra landnýtingu:  

Sjálfbær ferðaþjónusta mætir þörfum ferðamanna og heimamanna en stuðlar um 

leið að verndun og auknum markaðstækifærum til framtíðar. Þetta felur í sér að 

auðlindum er stjórnað með þeim hætti að efnahagslegum, félagslegum og 

fagurfræðilegum þörfum er fullnægt, á sama tíma og viðhaldið er menningu, 

nauðsynlegum vistfræðilegum ferlum, líffræðilegri fjölbreytni og nauðsynlegum 

lífsskilyrðum.  

Sjálfbær landnýting er landnýting sem nýtir tiltekna lífræna auðlind þannig að 

ekki sé gengið á höfuðstól hennar, þ.e. nýting innan þeirra marka að auðlindin nær 

að endurnýja sig (Reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 608/2008).  
 

Hér er um að ræða beina þýðingu á skilgreiningu Alþjóðaferðamálasamtakanna (UNWTO) frá 

2001 en árið 2004 lögðu samtökin fram nýja og töluvert ítarlegri skilgreiningu þar sem enn 

fremur segir að: 

... þróun sjálfbærrar ferðaþjónustu krefst upplýstrar þátttöku allra þeirra 

hagsmunaaðila sem hlut eiga að máli, auk sterkrar pólitískrar forystu til að tryggja 

víðtæka þátttöku og samráðsmyndun. Að koma sjálfbærri ferðaþjónustu á fót er 

langtíma, samfellt ferli sem krefst stöðugrar vöktunar á áhrifum þannig að grípa 

megi til aðgerða til að stöðva eða bæta það sem aflaga hefur farið þegar nauðsyn 

krefur (Edward H. Huijbens, 2010, bls. 3; UNWTO, án árs).  
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Ljóst er af framansögðu að stóraukin ferðamennska á undanförnum áratugum með 

óhjákvæmilegum ýmiskonar áhrifum á heimsvísu hefur kallað á að ferðaþjónustan sem 

atvinnugrein tileinkaði sér hugmyndir sjálfbærrar þróunar, ekki síst til að tryggja vöxt sinn og 

viðgang til framtíðar (Kjartan Bollason, Hull og Patterson, 2008, bls. 12; Rannveig 

Ólafsdóttir, 2007, bls. 427). Aukin þekking og áhyggjur af umhverfismálum almennt hefur 

einnig haft áhrif á vaxandi þörf fyrir sjálfbæra hugsun í ferðaþjónustu bæði í efnahagslegu og 

félagslegu tilliti (Saarinen, 2006, bls. 1123). Áherslan á þörf greinarinnar fyrir sjálfbæra 

nýtingu auðlinda kemur skýrt fram í skilgreiningu Swarbrooke frá 1999 á sjálfbærri 

ferðaþjónustu: „ferðaþjónusta sem er fjárhagslega hagkvæm en eyðileggur ekki þær auðlindir 

sem framtíð hennar byggist á, einkum umhverfi og samfélag gestgjafans“ (Saarinen, 2006, 

bls. 1124). Einnig gera ferðamenn auknar kröfur um að fyrirtæki sem þeir skipta við sýni 

ábyrgð og leggi sitt af mörkum til umhverfismála (Page, 2009, bls. 73 og 77; Vakinn, e.d.-f).   

 

Sjálfbær ferðaþjónusta hefur einnig verið skilgreind sem hvers konar þróun eða starfsemi í 

ferðaþjónustu, sem ber virðingu fyrir umhverfinu, tryggir verndun náttúru- og menningarlegra 

auðlinda til langs tíma, stuðlar að jafnræði og er félagslega og efnahagslega ásættanleg 

(Rannveig Ólafsdóttir, 2007, bls. 419; Vakinn, e.d.-c).  

 

Þannig er sjálfbær ferðaþjónusta hugmyndafræði frekar en sérstök tegund þjónustu við 

ferðamenn (UNEP og UNWTO, 2005, bls. 2), hugmyndafræði sem kappkostar að viðhalda 

jafnvægi milli umhverfis-, efnahags- og samfélagslegra þátta til að tryggja sjálfbærni til lengri 

tíma litið (Edward H. Huijbens, 2010, bls. 5). Bent hefur verið á að nýta megi enn frekar 

hugmyndir og leiðir sjálfbærrar þróunar til að takast á við þær áskoranir sem dreifbýlið 

stendur frammi fyrir og að kjarninn í hugmyndafræðinni skýri eðli og tengsl þessara þátta 

þegar breytingar eiga sér stað í dreifbýlinu (Garrod, Wornell og Youell, 2006, bls. 118). 

Sjálfbær ferðaþjónusta byggir á nýtingu auðlinda viðkomandi svæðis í víðum skilningi. Þegar 

auðlindir eru nýttar á þann hátt að skapa nýjar auðlindir, kallast þær auðmagn (e. capital). 

Félagsfræðingar greina á milli mismunandi eiginleika auðmagns eftir því hvort um er að ræða 

mannauð, félagslegt-, menningarlegt-, náttúrulegt-, eða fjárhagslegt/manngert auðmagn 

(Georg, o.fl., 2009, bls. 183, 194 og 195). Á dreifbýlum svæðum þar sem fjarað hefur undan 

byggð og búsetu er hætt við að þessi öfl séu veikburða eða að ekki gæti jafnvægis á milli 

þeirra. Þetta er vert að hafa í huga þegar byggja á upp sjálfbæra ferðaþjónustu við slíkar 

aðstæður þar sem fræðingar halda því fram að til að ná fram sjálfbærni þurfi þessir fimm 

flokkar auðmagns að vera í jafnvægi (Garrod o.fl., 2006, bls. 119; Georg, o.fl., 2009, bls. 183, 

194 og 195). 
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Samkvæmt National Geographic (miðstöð sjálfbærra áfangastaða) stendur sjálfbær 

ferðaþjónusta vörð um áfangastaðinn, varðveitir auðlindir, virðir menningu og hefðir 

heimamanna og leggur meiri áherslu á gæði en magn, lengd dvalar fremur en fjölda gesta, 

hvernig þeir eyða peningunum sínum og gæði upplifunar (National Geographic, e.d.-a).  

 

Sjálfbær ferðaþjónusta snýst því um að að ná jafnvægi á milli efnahagslegra, samfélagslegra 

og umhverfislegra þátta, það er byggir á sömu undirstöðum og sjálfbær þróun. Til að skýra 

þessa þrískiptingu betur eru hér sett fram tólf meginmarkmið í þróun sjálfbærrar 

ferðaþjónustu samkvæmt skýrslu Umhverfisstofnunar Sameinuðu Þjóðanna (UNEP) og 

Alþjóðaferðamálasamtakanna.   

Tafla 1: Tólf markmið sjálfbærrar þróunar við uppbyggingu ferðaþjónustu 

(Edward H. Huijbens, 2010, bls. 4; UNEP og UNWTO, 2005, bls. 18-19).    

Efnahagsleg markmið 

Hagkvæmni: Tryggja hagkvæmni og samkeppnishæfni áfangastaða og fyrirtækja í ferðaþjónustu 

þannig að þau skila arði til lengri tíma litið. 

Velferð: Að hámarka arð af ferðaþjónustu til heimafólks og tryggja að tekjur verði eftir á svæðinu. 

Starfsgæði: Að fjölga störfum í greininni og auka gæði þeirra starfa, þar með talið betri laun,  

betri vinnuaðstæður og fleiri atvinnutækifæri. 

Jöfnuður: Tryggja að allir njóti arðsins af þróun ferðaþjónustu. 

Samfélagsleg markmið 

Ánægja gesta: Að tryggja örugga og ánægjulega upplifun gesta sem mætir væntingum þeirra  

og er öllum aðgengileg. 

Stjórn í höndum heimafólks: Virkja samfélag heimafólks með því að efla færni í ákvarðanatöku  

og skipulagi þróunar ferðamennsku. 

Lífsgæði: Að efla og viðhalda velmegun í samfélagi heimafólks, þar með talið félagslega innviði, 

aðgengi að auðlindum, þægindi og umhverfisgæði og forðast spilling og arðrán. 

Menningargróska: Að varðveita og efla arfleið, upprunalega menningu, hefðir og það sem gerir 

samfélag heimafólks sérstakt. 

Umhverfisleg markmið 

Vernd: Að vernda og viðhalda landslagi bæði í sveit og bæ og forðast mengun vistkerfa sem og 

sjónmengun. 

Fjölbreytni: Að styðja við og vernda fjölbreytni í náttúru, búsvæðum og dýralífi og lágmarka áhrif á 

þau. 

Nýting auðlinda: Lágmarka notkun sjaldgæfra eða óendurnýtanlegra auðlinda við þróun 

ferðamennsku. 

Takmarka mengun: Lágmarka mengun lofts, vatns, og lands, sem og úrgangs frá starfsemi 

ferðaþjónustu. 
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Rauður þráður í gegnum þessi tólf markmið er jákvæður ávinningur ferðaþjónustu fyrir 

samfélag og íbúa í efnahagslegu, menningarlegu og félagslegu tilliti, verndun umhverfis og 

auðlinda ásamt áherslu á gæði upplifunar gesta. Mikilvægt er fyrir þá aðila sem hyggja að 

stofnun fyrirtækja í ferðaþjónustu að kynna sér allar slíkar leiðbeiningar sem miða að 

sjálfbærni (Elín Berglind Viktorsdóttir, 2002, bls. 146).  

 

Náttúruverndarsamtökin World Wide Fund (WWF) hafa sett fram tíu siðareglur sem almennt 

ber að leggja til grundvallar við uppbyggingu á sjálfbærri ferðaþjónustu (Elín Berglind 

Viktorsdóttir, 2002, bls. 146-147; Stefán Gíslason, 2000, bls. 42):  

 

o Að nýta auðlindir með sjálfbærum hætti:  

Verndun og sjálfbær nýting auðlinda, náttúrulegra, félagslegra og menningarlegra,  

eru grundvallaratriði með langtímahagsmuni í huga. 

 

o Að draga úr ofneyslu og mengun:  

Samdráttur í ofneyslu og mengun leiðir til þess að komast má hjá kostnaði við að bæta 

langtíma umhverfisskaða og eykur gæði ferðaþjónustunnar. 

 

o Að varðveita fjölbreytileika:  

Til að ferðaþjónusta verði sjálfbær til langs tíma er nauðsynlegt að varðveita og stuðla að 

náttúrulegri, félagslegri og menningarlegri fjölbreytni. Það leggur varanlegan grunn að 

afkomu atvinnugreinarinnar.  

 

o Að samþætta ferðamennsku og áætlanagerð: 

Ferðaþjónusta, sem fellur inn í ramma skipulagsáætlana, staðbundið og á landsvísu og 

sem lýtur mati á umhverfisáhrifum, eykur langtímamöguleika ferðaþjónustunnar. 

 

o Að styðja við efnahagsuppbyggingu á svæðinu:  

Ferðaþjónusta, sem styður við hvers konar viðleitni til að styrkja efnahag viðkomandi 

svæðis og tekur umhverfiskostnað og umhverfisleg gildi með í reikninginn, verndar þessi 

hagkerfi og kemur einnig í veg fyrir umhverfisskaða. 

 

o Að starfa með heimamönnum: 

Full þátttaka hins staðbundna samfélags í ferðaþjónustunni sem atvinnugrein gagnast ekki 

aðeins heimamönnum og umhverfinu almennt, heldur eykur einnig á gæði þeirrar reynslu 

sem ferðamennirnir öðlast. 

  

o Að hafa samráð við hagsmunaaðila og almenning:  

Samráð milli ferðaþjónustunnar og almennings, samtaka og stofnana á viðkomandi svæði 

er nauðsynleg ef þessum aðilum á að takast að vinna hlið við hlið og komast hjá 

hugsanlegum hagsmunaárekstrum. 

 

o Að þjálfa starfsfólk:  

Stöðug þjálfun starfsfólks, þar sem sjálfbær ferðaþjónusta er fléttuð saman við almennt 

verklag, eykur gæði ferðaþjónustunnar. 
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o Að markaðssetja ferðaþjónustuna með ábyrgum hætti:  

Markaðsstarf sem veitir ferðamönnum aðgang að ítarlegum og ábyrgum upplýsingum, 

eykur virðinguna fyrir hinu náttúrulega, félagslega og menningarlega umhverfi 

áfangastaða og stuðlar að ánægju viðskiptavina. 

 

o Að stunda rannsóknir:  

Stöðugar rannsóknir og eftirlit af hálfu ferðaþjónustunnar, byggt á árangursríkri 

gagnaöflun og úrvinnslu, eru grundvallaratriði til að stuðla að lausn vandamála og til að 

bæta hag áfangastaða, atvinnugreinarinnar og neytenda. 

 

Siðareglur þessar eru nokkuð samhljóða markmiðunum tólf en bæta við áherslum um að taka 

þurfi tillit til ferðaþjónustu við áætlanagerð og skipulag, að markaðssetja skuli ferðaþjónustu 

með ábyrgum hætti og að stundaðar séu rannsóknir í greininni, gerðar kannanir og ýmiskonar 

úttektir.   

 

Eins og fram hefur komið krefst þróun sjálfbærrar ferðaþjónustu upplýstrar þátttöku allra 

þeirra sem hlut eiga að máli, þar á meðal ferðamannanna sjálfra. Því hafa 

náttúruverndarsamtökin (WWF) einnig lagt mikla áherslu á fræðslu til ferðamanna þannig að 

þeir læri að umgangast viðkvæm svæði norðurhjarans. Ein helsta birtingarmynd þessarar 

fræðslu eru siðareglur fyrir ferðamenn á norðurskautssvæðinu þar sem helstu áherslur eru 

samhæfing ferðamennsku og náttúruverndar, sjálfbær nýting náttúruauðlinda, hófsemi, 

virðing, öryggi og ágóði samfélaga af ferðamennsku (sjá viðauka 1).   

 

Eins og fram kemur í siðareglum WWF hér að framan er mikilvægt að við undirbúning og 

uppbyggingu nýrra fyrirtækja í ferðaþjónustu sé tekið mið af þeim stefnum og áætlunum sem 

í gildi eru á hverjum tíma, bæði á vegum opinberra aðila sem hafa með framkvæmd ferðamála 

og stefnumótun að gera sem og Samtaka ferðaþjónustunnar og væntanlegra samstarfsaðila. 

Ferðamálastofa fer með framkvæmd ferðamála á Íslandi samkvæmt lögum. Stofnunin hefur 

sína eigin sjálfbærnistefnu þar sem áhersla er lögð á hreint og ómengað Ísland hvar stunduð 

verði ferðaþjónusta með sjálfbærni að leiðarljósi, þjóðarbúinu til heilla. Einnig vill 

Ferðamálastofa beita sér fyrir því að hin ýmsu áhrif sem ferðaþjónusta hefur verði sem 

jákvæðust um leið og hlúð er að sérkennum hvers staðar (Ferðamálastofa, e.d.-c; Vakinn, e.d.-

e). 
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Í núverandi umhverfisstefnu Samtaka ferðaþjónustunnar (SAF) frá 2005 er stefnt að því að 

Ísland verði þekkt fyrir sjálfbæra ferðaþjónustu. Umhverfisstefna SAF byggir í 

grundvallaratriðum á hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar sem félagsmenn í SAF eru hvattir til 

að boða gegn sérstökum ívilnunum. Stefnan leggur meðal annars áherslu á aðgengi 

félagsmanna að fræðslu um umhverfisstjórnun og umhverfisvottun (Samtök 

ferðaþjónustunnar, 2005).  

 

Á heimasíðu Ferðaþjónustu bænda segir að ferðaskrifstofan ætli í samvinnu við Félag 

ferðaþjónustubænda að vera í fararbroddi í sjálfbærri ferðaþjónustu hér á landi. „Með 

sjálfbæra ferðaþjónustu að leiðarljósi mun ferðaskrifstofan leggja sitt af mörkum til að draga 

úr neikvæðum áhrifum greinarinnar á umhverfið og jafnframt að stuðla að verndun 

náttúrunnar og vekja athygli á þeirri menningu sem blómstrar á hverjum stað“. 

Sjálfbærnistefna Ferðaþjónustu bænda og framkvæmd hennar í daglegum rekstri 

ferðaskrifstofunnar og samstarfsaðila mun verða eitt mikilvægasta gæðatákn framtíðar í 

ferðamálum segir á heimasíðu fyrirtækisins (Ferðaþjónusta bænda, 2013).    

 

Af þessari samantekt má sjá að mikil áhersla er lögð á að ferðaþjónusta á Íslandi tileinki sér 

hugmyndafræði og gildi sjálfbærrar þróunar og reynt sé að stýra greininni þannig að áhrifin af 

henni verði sem jákvæðust. Í upphafi var litið á ferðamennsku með áherslu á sjálfbærni sem 

eins konar mótvægi við fjöldaferðamennsku en í seinni tíð er álitið að með skipulagningu og 

stjórnun sé unnt að þróa allar gerðir ferðamennsku í anda sjálfbærni (Rannveig Ólafsdóttir, 

2007, bls. 419; Saarinen, 2006, bls. 1125). 

 

Í gildandi ferðamálaáætlun fyrir 2011-2020 er áhersla lögð á að hafa umhverfisvitund og 

sjálfbærni að leiðarljósi við alla uppbyggingu og þróun í ferðaþjónustu á Íslandi, ábyrga 

ferðaþjónustu, umhverfismál í víðum skilningi og umhverfisstefnu (Ferðamálastofa, e.d.-a, 

bls. 16). Einn liður í framkvæmd ferðamálaáætlunarinnar var að koma á gæða- og 

umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar, Vakanum, sem tekið var í notkun árið 2012 eftir áralanga 

umræðu aðila í ferðaþjónustu um þörf greinarinnar fyrir samræmt gæðakerfi. Vakinn er 

samstarfsverkefni Ferðamálastofu, Samtaka ferðaþjónustunnar, Ferðamálasamtaka Íslands og 

Nýsköpunarmiðstöðvar og byggir á kerfi sem unnið er eftir á Nýja Sjálandi og aðlagað hefur 

verið að íslenskum aðstæðum. Markmiðið með Vakanum er að efla megi gæði, öryggi og 

umhverfisvitund í ferðaþjónustu með handleiðslu og stuðningi, ásamt því að byggja upp 

samfélagslega ábyrgð (Vakinn, e.d.-a og b).  
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Á heimasíðu Vakans, www.vakinn.is,  má finna ýmsar gagnlegar upplýsingar, meðal annars 

um umsóknarferli og innleiðingu kerfisins, siðareglur og helstu viðmið.  

 

Ljóst má vera að innleiðing sjálfbærrar ferðaþjónustu er langtíma, samfellt ferli sem krefst 

stöðugrar vöktunar á áhrifum þannig að bregðast megi við þegar nauðsyn krefur. Miklu máli 

skiptir að sú tegund sjálfbærrar ferðaþjónustu sem byggja á upp henti viðkomandi svæði. 

Talið er að svokölluð geoferðaþjónusta sé heppileg tegund ferðaþjónustu til að þróa á 

Norðausturhorni landsins, þar á meðal á Melrakkasléttu.  

 

Geoferðaþjónusta 

 

Í stefnumótun fyrir ferðaþjónustu á Norðausturlandi sem unnin var fyrir Atvinnuþróunarfélag 

Þingeyinga árið 2008 er geoferðaþjónusta ein af megin áherslum fyrir þróun ferðaþjónustu á 

svæðinu. Hugtakið geoferðaþjónusta getur haft mismunandi merkingu eftir því hvernig það er 

þýtt (Edward H. Huijbens, 2010, bls. 2) eða eftir því hvor þekktra skilgreininga er notuð 

(Aðalgeir Ásvaldsson, 2010, bls. 6). Bein þýðing á enska heitinu Geotourism einblínir á 

jarðfræði og landmótun en hér verður stuðst við skilgreiningu National Geographic sem snýst 

ekki eingöngu um þessa þætti heldur nær yfir aðra eiginleika staðar svo sem menningu og 

lífríki hans: „Ferðamennska sem viðheldur eða bætir landfræðileg einkenni svæðisins, þ.e. 

umhverfi, menningu, fegurð, arfleifð og velferð íbúanna“ (Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, 

2008, bls. 21; National Geographic Center for Sustainable Destinations, e.d.-a). Þetta er 

einnig sú skilgreining sem stærstu samtök jarðvanga í Evrópu, European Geoparks Network 

(EGN) vinna eftir og er í ágætu samræmi við skilgreiningar á sjálfbærni hér að framan 

(Edward H. Huijbens, 2010, bls. 11). Geoferðaþjónusta bætir þó við meginreglur sjálfbærni 

með því „að byggja á landfræðilegum eiginleikum áfangastaðar og staðaranda (e. sense of 

place) til að leggja áherslu á sérkenni staðar sem gestir geta notið til jafns við heimamenn“ 

(National Geographic Center for Sustainable Destinations, e.d.-a). 
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Hér eru settar fram meginreglur um geoferðamennsku í skilgreiningu National Geographic og 

nánari útfærsla á þeim sem nýta má við vöruþróun fyrir geoferðaþjónustu 

(Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, 2008, bls. 22 og 84-85; Edward H. Huijbens, 2010, bls. 12-

13; National Geographic Center for Sustainable Destinations, e.d.-b):  

 

o  Heilindi staðar (e. Integrity of place) 

Að auðga landfræðileg einkenni staða með því að efla sérkenni þeirra í skipulagi og þróun 

sem endurspegla náttúrulega og menningarlega arfleifð og ýta undir sérstöðu á markaði og 

menningarstolt.  
 

o Alþjóðlegar reglur (e. International codes) 

Að fylgja þeim grunngildum sem birtast í siðareglum Alþjóða  

ferðamálastofnunarinnar (UNWTO, án árs) og í samþykktum um menningartengda  

ferðaþjónustu sem staðfestar voru af Alþjóðaráðinu um minnisvarða og sögustaði 

(ICOMOS, 1999). 
   

o Vandlæti í markaðssetningu (e. Market selectivity) 

Stuðla að aukningu ferðamanna í þeim markhópum sem líklegastir eru til að kunna að 

meta og virða séreinkenni staðarins og upplýsa aðra um það sem í boði er. 
 

o Fjölbreytni í markaðssetningu (e. Market diversity) 

Stuðla að alhliða viðeigandi veitinga- og gistiaðstöðu sem höfðar til alls lýðfræðirófs 

(aldur, fjölskyldustærð o.fl.) geoferðamanna og hámarka þannig arðsemi til lengri og 

skemmri tíma. 

 

o Ánægja ferðafólks (e. Tourist satisfaction)  

Að tryggja að ánægðir og áhugasamir geoferðamenn sem fara heim með nýjar ferðasögur 

sendi vini sína til þess að upplifa hið sama og skapa þannig viðvarandi eftirspurn eftir 

áfangastaðnum. 
 

o Samfélagsleg þátttaka (e. Community Involvemen)  

Að byggja ferðaþjónustu upp á auðlindum í héraði svo sem kostur er, hvetja smáfyrirtæki 

og félagasamtök til að sameinast um að bjóða sérstæða og einlæga upplifun fyrir gesti og 

markaðssetja heimaslóðir sínar með virkum hætti. Að aðstoða fyrirtæki við að þróa 

ferðaþjónustu á grunni náttúru svæðisins, sögu og menningu, þar á meðal í mat og drykk, 

handverki, sköpun, sýningum o.s.frv. 
 

o Samfélagslegur ábati (e. Community Benefit)  

Að styðja við smáar og meðalstórar viðskiptahugmyndir með áherslu á efnahags- og 

félagslegan ávinning fyrir viðkomandi samfélag, sérstaklega með áherslu á upprætingu 

fátæktar og skýra sýn um stjórnun og viðhald auðlinda. 
 

o Varðveita og bæta aðdráttarafl áfangastaða (e. Protection and Enhancement of Destination 

Appeal)  

Hvetja fyrirtæki til að viðhalda náttúrulegum búsvæðum, söguslóðum, fegurðargildi, og 

menningu heimafólks. Hindra skal hnignun með því að halda fjölda ferðamanna innan 

viðunandi marka. Leita eftir viðskiptahugmyndum sem geta þrifist innan þessara sömu 

marka. Beita skal sannfæringu, hvatningu og lagalegum úrræðum eftir því sem þörf er á. 
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o Landnýting (e. Land Use) 

Gera ráð fyrir þrýstingi um uppbyggingu og beita úrræðum til að aftra óæskilegri  

ofnýtingu og hnignun. Viðhalda fjölbreytni í náttúru og landslagi og tryggja íbúum  

áframhaldandi aðgengi að sjó og vötnum. Hvetja stór ferðaþjónustufyrirtæki, sem tengjast 

á engan hátt staðareinkennum, til þess að staðsetja sig þar sem þörf er mikil, fjarri 

sérstakri náttúru eða verðmætum stöðum. 

 

o Verndun auðlinda (e. Conservation of Resources)  

Hvetja fyrirtæki til að lágmarka vatnsmengun, sorp, orkunotkun, vatnsnotkun, áburð og 

óþarfa næturlýsingu. Auglýsa þessa ráðstöfun þannig að það nái athygli hins mikla fjölda 

umhverfismeðvitaðra ferðamanna. 
 

o Skipulagsmál (e. Planning) 

Viðurkenna og taka tillit til brýnna efnahagslegra þarfa án þess að fórna  

langtíma einkennum og tækifærum staðarins í geoferðaþjónustu. Leitast þarf við að auka 

fjölbreytni í atvinnulífi og takmarka innflutning á vinnuafli við það sem sjálfbært getur 

talist. Taka þarf upp opinberar aðferðir til að draga úr starfsemi sem ekki samrýmist 

geoferðaþjónustu og getur verið skaðleg fyrir ímynd áfangastaðarins. 
 

o Gagnvirk túlkun (e. Interactive Interpretation)  

Virkja bæði gesti og gestgjafa í því að fræðast um staðinn. Hvetja heimafólk til  

að hampa náttúrulegri og menningarlegri arfleifð síns samfélags þannig að ferðamenn 

öðlist dýpri upplifun og íbúarnir byggi upp stolt af sínum heimaslóðum. 
 

o Endurmat (e. Evaluation)  

Koma upp matsferli sem framkvæmt er með reglulegu millibili af nefnd  

óháðra aðila þar sem hagsmunir allra eru teknir með í reikninginn og birta þarf  

niðurstöður opinberlega. 

 

Þannig má lýsa geoferðaþjónustu sem sjálfbærri ferðaþjónustu sem byggir á jarðfræði, 

umhverfi, menningu og verndun, hefur velþóknun á náttúrunni og er hagkvæm fyrir 

áfangastaðinn (Helgi Páll Jónsson, 2011, bls. 25). Ef aðdráttaraflið, náttúrulegt eða 

menningarlegt, er aðeins að finna á tilteknum stað og ferðast er í þeim tilgangi að upplifa 

sérstakt útsýni, fuglalíf, menningu eða ganga á ákveðna forna eldstöð fellur það undir 

skilgreiningu National Geographic (Edward H. Huijbens, 2010, bls. 11). Þarna er um að ræða 

nokkuð nýja tegund af ferðaþjónustu sem höfðar til fjölda ólíkra ferðamanna og hefur mikið 

aðdráttarafl (Aðalgeir Ásvaldsson, 2010, bls. 6) sem ætti að stuðla að aukinni dreifingu 

ferðamanna um landið (Ferðamálastofa, e.d.-a, bls. 15).  
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Geoferðaþjónusta leggur áherslu á að landfræðilegir eiginleikar áfangastaðar og samfélagið 

allt vinni saman að því að laða að gesti með fjölbreytt áhugamál, fræða ferðamenn og skapa 

sérstaka upplifun þeirra í sátt við íbúa svæðisins (National Geographic Center for Sustainable 

Destinations, e.d.-a). Með því á sér stað ákveðin varðveisla í anda sjálfbærni, ekki bara á 

náttúruauðlindum heldur einnig þeim auðlindum öðrum sem nýttar eru sem aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn svo sem menning, menningararfur, matarhefðir, handverk, o.s.frv. (Anna Dóra 

Hermannsdóttir, 2009; Georg, o.fl., 2009, bls. 194 og 195).    

       

Við þetta uppgötva heimamenn eigin menningararf með því að læra að sjálfsagðir hlutir geta 

verið áhugaverðir fyrir utanaðkomandi, sem eykur stolt þeirra og færni til að segja sögur og 

sýna heimasvæðið (National Geographic Center for Sustainable Destinations, e.d.-a). Hér 

gegnir vönduð leiðsögn mikilvægu hlutverki í því að ná markmiðum um sjálfbærni (Zillinger, 

Jonasson og Adolfsson, 2012, bls. 3) með því að fræða ferðamenn um nauðsyn þess að skila 

umhverfi og menningu í að minnsta kosti jafngóðu ástandi til ferðamanna framtíðarinnar 

(Aðalgeir Ásvaldsson, 2010, bls. 6). Með því að tengjast áfangastaðnum bæði vitsmunalega 

og tilfinningalega fá ferðamenn meira út úr heimsókninni og hún verður persónulegri (Bryon, 

2012, bls. 29).     

  

Geoferðaþjónusta leitast við að vera efnahagslega sjálfbær. Ferðaþjónustufyrirtæki ráða 

heimamenn til starfa og nýta staðbundnar auðlindir, framleiðslu, þjónustu og önnur 

aðföng. Þegar meðlimir samfélagsins átta sig á ágóða geoferðaþjónustu verða þeir fúsari 

til að taka ábyrgð á umhirðu áfangastaðar og kunna betur að meta þau verðmæti sem þar 

felast (National Geographic Center for Sustainable Destinations, e.d.-a). 

 

Geoferðamennska styður áreiðanleika áfangastaðar sem ákveðnir hópar ferðamanna sækjast 

sérstaklega eftir. Ef vel tekst til með að kynna náttúru, menningu, lífríki og lifnaðarhætti fyrir 

gestum fara þeir heim með nýja þekkingu og sögur sem hvetja vini þeirra og ættingja til að 

upplifa það sama. Það færir áfangastaðnum áframhaldandi viðskipti (Aðalgeir Ásvaldsson, 

2010, bls. 6; National Geographic Center for Sustainable Destinations, e.d.-a). Til marks um 

löngun ferðamanna eftir ekta upplifun, virðist vera vaxandi eftirspurn meðal þeirra eftir því að 

mynda sterk tengsl við heimamenn og áfangastaðinn, komast baksviðs og vera þátttakendur í 

hinu hversdagslega (Bryon, 2012, bls. 29).   
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Telja má eðlilegt að vinna eftir áherslum geoferðaþjónustu við uppbyggingu ferðaþjónustu í 

Núpskötlu og vöruþróun, vegna náttúrulegra aðstæðna, til samræmis við stefnumótun fyrir 

ferðaþjónustu á Norðausturlandi (Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, 2008, bls. 21) og vegna 

þess að hún beitir sér fyrir verndun vistkerfa og sjálfbærri þróun með áherslu á umhverfi, 

samfélag og efnahag (Aðalgeir Ásvaldsson, 2010, bls. 6). Geoferðaþjónusta byggir á vönduðu 

og vel ígrunduðu skipulagi, vandaðri vöruþróun og vel menntuðum stjórnendum sem til 

samans stuðlar að bættri aðstöðu fyrir ferðamenn og verndun áfangastaðarins (Anna Dóra 

Hermannsdóttir, 2009; Helgi Páll Jónsson, 2011, bls. 26). Hugmyndafræðin er talin geta haft 

bein áhrif á svæði með því að bæta aðstæður heimamanna, stuðla að jákvæðu endurmati þeirra 

á tækifærum og hvetja til endurvakningar menningar svæðanna, sem slík þykir 

geoferðaþjónusta áhugaverð sem afl til að snúa við neikvæðri byggðaþróun á svæðum eins og 

Melrakkasléttu (Aðalgeir Ásvaldsson, 2010, bls. 8). Í næstu tveimur köflum verður því gerð 

nánari grein fyrir svæðinu sem hér er til umfjöllunar, þ.e. Melrakkasléttu og síðan Núpskötlu.     

Melrakkaslétta 

Melrakkaslétta nefnist skaginn milli Öxarfjarðar og Þistilfjarðar frá Snartarstaðanúpi að 

Ormarsá. Sléttan lætur ekki mikið yfir sér þar sem lágreist strönd hennar teygir sig norður í 

Íshafið, nær miðnætursól en nokkuð annað svæði á landinu. Hvergi á Íslandi verður vornóttin 

bjartari né vetrardagurinn myrkari vegna nálægðar við heimskautsbaug og því eru andstæður 

sumars og veturs miklar. Aðaleinkenni landslagsins eru flatlendi og ásar, fjölmörg vötn og 

sjávarlón, en slíkt landslag laðar að sér bæði fjölskrúðugt fuglalíf og vágesti eins og mink og 

melrakka. „Áður fyrr var talið búsældarlegt á Melrakkasléttu og sagt að þar þyrfti lítið fyrir 

lífinu að hafa. Á vorin gætu menn lagst upp í loft og æðurin yrpi ofan í þá. Þeir þyrftu ekki 

annað en leggjast á vatnsbakkann og þá synti silungurinn upp í þá. Og þegar vetur settist að 

var sóttur raftur í fjöruna og honum stungið inn um vegginn í eldstæðið og síðan ýtt inn eftir 

þörfum og eftir því sem brynni“ (Þingskjal 36, 2006-2007). Þannig var Sléttan og er enn, 

hlunnindi mikil, silungsveiði, æðarvarp, selveiði, og trjáreki að ógleymdum berjum, 

fjallagrösum, blóðbergi og fleiri jurtum sem hægt er að nýta til fæðu og heilsubótar. Jarðir á 

Melrakkasléttu eru margar landstórar og þar bjó fjöldi fólks áður fyrr meðan slík hlunnindi 

töldust til ríkidæmis. Um og eftir miðja síðustu öld, er uppgangur í sveitum landsins var hvað 

mestur, voru um og yfir þrjátíu býli á Sléttu, þannig bjuggu 50-60 manns á Leirhafnar-

torfunni þegar mest var á sjöunda áratug 20. aldar og fram undir það var búið á nær hverjum 

bæ (Níels Árni Lund, 2010). Þó ekki skorti beitiland fyrir sauðfé inn til heiðanna urðu 

tækniframfarir í landbúnaði og erfiðleikar með ræktun túna meðfram ströndinni þess valdandi 

að nokkrir bæir næst Raufarhöfn fóru í eyði á síldarárunum þegar næga vinnu var þar að hafa. 
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Enn þann dag í dag eru hlunnindi nýtt á þessum jörðum og húsum á flestum þeirra haldið við 

til sumardvalar. Nú á byggð á Sléttunni í vök að verjast og hefur íbúum og byggðum býlum 

fækkað mjög svo einungis er nú stundaður sauðfjárbúskapur á þremur jörðum.  

 

Þetta er þróun sem hefur átt sér stað víða um land líkt og í dreifbýli um heim allan síðustu 

áratugina vegna minnkandi vægis framleiðslugreina í atvinnuháttum (Garrod o.fl., 2006, bls. 

118; Georg, o.fl., 2009, bls. 27). Afleiðingin er fækkun íbúa og starfa, hnignun samfélaga í 

ýmsu tilliti ásamt efnahagslegum, félagslegum, menningarlegum, umhverfislegum og 

pólitískum breytingum (Georg, o.fl., 2009, bls. 1). Við slíkar aðstæður er algengt að brugðist 

sé við með innleiðingu ferðaþjónustu af einhverju tagi, ýmist með áherslu á að bregðast við 

vandamálum eða að nýta tækifæri (Georg, o.fl., 2009, bls. 18-19) enda getur ferðaþjónusta 

gengt mikilvægu hlutverki í því að efla atvinnulíf og viðhalda búsetu.  

 

Ef þróunin er langt gengin geta möguleikar samfélaga til að þróa ferðaþjónustu þó verið 

skertir, samanber umfjöllun hér að framan um mikilvægi auðmagns. Einnig benda Garrod o.fl. 

(2006, bls. 118) á að án aðlaðandi og líflegrar umgjörðar hafi ferðaþjónustan ekki raunhæfa 

vöru til að bjóða viðskiptavinum sínum.    

 

Á sama tíma og samfélög hafa gengið í gegnum þessar miklu breytingar hefur eftirspurn eftir 

dreifbýlinu sem „leiksvæði“ þéttbýlisbúa aukist gríðarlega (Georg, o.fl., 2009, bls. 138). Það 

skapar vissulega tækifæri í efnahagslegu tilliti en getur líka krafist þess að einhver taki ábyrgð 

á þeim áfangastað sem ferðamenn sækja á meðal annars til þess að vernda aðdráttaraflið og 

tryggja möguleika ferðaþjónustunnar og annarar starfsemi til framtíðar (Georg, o.fl., 2009, 

bls. 3).  

 

Á Melrakkasléttu er auðlind fólgin í náttúru og menningu svæðisins, aðdráttarafli sem ekki 

verður fært úr stað og verður því ekki nýtt annars staðar en einmitt þar. Slík staðbundin gæði 

eru víða undirstaða fyrir ferðaþjónustu á landsbyggðinni og þar með grundvöllur búsetu og 

atvinnu víða í dreifbýli. ,,Ferðaþjónustan er þannig ein af fáum greinum þar sem landsbyggðin 

hefur enn raunverulega hlutfallslega yfirburði vegna landfræðilegra aðstæðna“. (Ásgeir 

Jónsson, Njáll Trausti Friðbertsson og Þórhallur Ásbjörnsson, 2006, bls. 6).      

 

Einn helsti segullinn á Melrakkasléttu er Rauðinúpur sem er að hálfu leyti í landi Núpskötlu. 
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Núpskatla 

Núpskatla er 800-1000 hektara jörð í einkaeigu, nyrsta byggða ból á meginlandi Íslands. Þar 

var á seinni helmingi síðustu aldar stundaður hefðbundinn búskapur, blanda af hlunninda-

nýtingu og lítið sauðfjárbú, en ræktunarskilyrði eru frekar erfið. Þar ólst höfundur þessa 

verkefnis upp við hefðbundin sveitastörf en foreldrar hennar keyptu jörðina árið 1945 og 

höfðu búið þar í fimmtíu ár er faðir hennar lést árið 1995. Aðdráttarafl Núpskötlu er fyrst og 

fremst náttúran. Af Rauðanúpi, sem rís með nokkuð afgerandi hætti úr Atlanshafinu eins og 

útvörður með Rauðanúpsvita á bjargbrúninni, er útsýni gott inn til landsins og austur yfir flata 

sléttuna en til norðurs og vesturs blasir úthafið við eins langt og augað eygir ásamt 

miðnætursólinni þegar hennar nýtur. Í Rauðanúpi er gamall eldgígur eða Ketill eins og hann 

er nefndur, um 300 m í þvermál og nær hann niður undir sjávarmál. Við enda núpsins rísa 

tveir drangar eða berggangar úr sjó, næstum jafnháir núpnum, sá vestari nefnist Sölvanöf eða 

Kerling en hann var tengdur landinu með jarðbrú allt þar til 1962 er hún hrundi. Austari 

drangurinn, Karlinn öðru nafni Jón Trausti er nefndur svo eins og rithöfundurinn og 

ljóðskáldið Guðmundur Magnússon (1873-1918) sem ólst að nokkru leyti upp í Núpskötlu og 

fæddist á Rifi í sömu sveit. Það mun hafa verið þýski Íslandsvinurinn Hinrich Erkes sem 

skírði dranginn (Guðmundur Magnússon, 1911, bls 5-6). Í dröngunum verpir mikið af 

sjófugli, til dæmis er þar súlubyggð sem auðvelt er að sjá af landi og eins er mikið varp 

ýmissa fuglategunda í einskonar fuglafriðlandi sem nær yfir um einn ferkílómetra næst 

bænum í Núpskötlu. Þar á meðal er mikið kríuvarp en talið er að 60-70 tegundir fugla séu á 

svæðinu á sumrin. Í Núpskötluvatni er mikill og góður silungur sem er vannýtt auðlind. 

Vatnið er um það bil 3,8 km á lengd og víða mjög djúpt þannig að á vetrum er þar traustur ís 

ef frystir á annað borð. Stutt er á fiskimið en á landareigninni er ágæt hafnaraðstaða. Reki 

hefur oft verið mjög góður og nytjar eru af æðarvarpi. Merkt gönguleið er frá Núpskötlu upp á 

Rauðanúp, gangan tekur um 1,5 – 2 klst. Nánari upplýsingar um gönguleiðina má finna á 

ganga.is, gönguleið 671-c Rauðinúpur. 

 

Jón Trausti 

„Sá sem eigi þekkir æsku skáldsins Jóns Trausta, fer á mis við mikinn skilning á verkum 

hans“ (Stefán Einarsson, 1977, bls 10). Guðmundur Magnússon, betur þekktur undir 

skáldanafninu Jón Trausti, var fæddur 12. febrúar árið 1873 á Rifi á Melrakkasléttu. 

Guðmundur ólst upp við mikla fátækt, fyrstu árin á heiðarbýlinu Hrauntanga á 

Öxarfjarðarheiði , þar missti hann föður sinn aðeins fimm ára gamall sem leiddi til þess að 

móðir hans þurfti að láta hann frá sér. Var honum þá komið í fóstur að bænum Skinnalóni á 

Melrakkasléttu, næsta bæ austan við Rif. 
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Þar dvaldist hann til tíu ára aldurs er hann fór aftur til móður sinnar sem nú var gift að nýju og 

farin að búa í Núpskötlu við Rauðanúp þar sem Guðmundur ólst upp fram yfir fermingaraldur. 

Á þessum uppvaxtarárum Guðmundar voru mikil harðindi hér á landi og talað um fellisvorið 

mikla 1882, eitt mesta harðæri sem skollið hefur á Íslandi (Sigurður Sigurmundsson,1983, bls 

6). En „ að hinum langa vetri loknum kemur vorið og sumarið sem breytir Sléttunni um hríð í 

nóttlausa voraldar veröld“ skrifar Dr. Stefán Einarsson (1977, bls 17) í inngangi að átta binda 

ritsafni með verkum skáldsins, sem gefið var út af Bókaútgáfunni Þjóðsögu árið 1977.  

 

Bækurnar um Höllu og Heiðarbýlið eru einna þekktastar af skáldsögum Jóns Trausta. Ljóst 

þykir að skáldið hafi sótt fyrirmynd að sögunum í ákveðin heiðarbýli í Norður-Þingeyjarsýslu 

og þær aðstæður sem hann ólst upp við. Nokkur ljóða hans lifa einnig með þjóðinni enn í dag 

svo sem Draumalandið sem mun vera samið um hin Norður-Þingeysku heiðalönd og löngu er 

orðið sígilt við lag Sigfúsar Einarssonar, Íslandsvísur (Ég vil elska mitt land) við lag séra 

Bjarna Þorsteinssonar og Vel er mætt til vinafundar, sem sumir nefna þjóðsöng Norður-

Þingeyinga.    

 

Það á vel við að staðsetja menningarsetur tengt nafni Jóns Trausta í Núpskötlu, slíkan sess 

skipaði staðurinn í huga hans. Um það vitna nokkur ljóða skáldsins og ótal skrif hans og 

annarra, nægir þar að nefna greinina, Frá nyrsta tanga Íslands, eftir Guðmund í tímaritinu 

Óðni frá 1911(Guðmundur Magnússon, 1911, bls. 5-6). Þar að auki blasir „nafni hans“ 

kletturinn Jón Trausti við frá bænum, fáum hefur verið tileinkaður annar eins minnisvarði frá 

náttúrunnar hendi. Guðmundur lést úr spönsku veikinni árið 1918, aðeins 45 ára að aldri.       

 

Ytri aðstæður 
 

Ferðaþjónusta í Núpskötlu fellur vel að meginmarkmiðum ferðamálaáætlunar fyrir 2011-

2020. Þar er haft að leiðarljósi að auka gæði, fagmennsku, öryggi og umhverfisvitund 

ferðaþjónustunnar. Einnig er lögð áhersla á að viðhalda sérstöðu Íslands með markvissri 

uppbyggingu áfangastaða, öflugri vöruþróun og kynningarstarfi sem stuðli að betri dreifingu 

ferðamanna um landið og lengingu ferðamannatímabilsins (Ferðamálastofa, e.d.-a, bls. 15).

    

Almennt séð eru möguleikar í þjónustu við ferðamenn vannýttir á svæðinu austan Jökulsár á 

Fjöllum, þar á meðal á Melrakkasléttu. Samkvæmt skýrslu Rögnvaldar Guðmundssonar 

(2008) er áætlað að 42 þúsund ferðamenn hafi lagt leið sína á norðaustursvæðið, frá 

Kópaskeri að Bakkafirði, árið 2007. 
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Búast má við að ferðamönnum komi til með að fjölga á Melrakkasléttu á næstu árum enn 

frekar en orðið hefur síðan rannsókn þessi var gerð, sérstaklega ef spár um fjölgun 

ferðamanna til landsins ganga eftir.  

 

Ljóst er að samgöngubætur í nágrenninu, góður vegur meðfram Jökulsá á Fjöllum sem 

bráðum verður tilbúinn, aukið millilandaflug um Akureyrarflugvöll og siglingar Norrænu árið 

um kring auka líkurnar á því að sífellt fleiri leggi leið sína á Norðausturhornið. Þá eiga margir 

Íslendingar eftir að skoða þetta landssvæði sem býr yfir fjölbreyttri náttúru og ótal 

möguleikum til að upplifa eitthvað nýtt og spennandi. 

 

Samgöngubætur í nágrenninu hafa þó valdið ákveðnum breytingum. Um leið og 

Hófaskarðsleið er gjörbylting í samgöngum svæðisins færast áætlunarferðir milli Akureyrar 

og Þórshafnar þangað. Það þýðir að engar almenningssamgöngur eru lengur með ströndinni 

en erlendir ferðamenn eru ekki síst þeir sem kjósa þann ferðamáta. Sama á við um 

vöruflutningabíla sem takmarkar möguleika á flutningi aðfanga.  

 

Með Hófaskarðsleið opnast spennandi hringleið um Melrakkasléttu með öllum sínum 

fjölbreytileik, sögu, menningu og náttúru. Þá gæti hugsast að það, að vegurinn fyrir 

Melrakkasléttu er orðinn laus við þungaumferð og aðra reglulega umferð, geti aukið 

aðdráttarafl svæðisins fyrir ferðamenn á einkabílum. Sú reynsla sem komin er eftir 

breytinguna gefur raunar til kynna að slík umferð hafi síður en svo minnkað. 

 

Umhverfi ferðaþjónustunnar 
 

Ferðaþjónusta í Núpskötlu er háð ýmsum viðskiptalegum og lagalegum þáttum í rekstrar-

umhverfi ferðaþjónustunnar. Hið opinbera kemur með beinum hætti meðal annars að 

uppbyggingu og viðhaldi vega en greiðar samgöngur um Melrakkasléttu eru afar mikilvægar 

ef mögulegt á að vera að halda úti ferðaþjónustu í Núpskötlu. Með óbeinum hætti kemur hið 

opinbera að slíkum rekstri í gegnum ráð, samtök og stofnanir sem hafa með ferðamál að gera 

svo sem eins og með svæðisbundinni samvinnu.  
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Á árunum 2007-2010 vann Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga mjög gott starf á svæðinu með 

svokölluðu GEBRIS verkefni (Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, e.d.). GEBRIS stendur fyrir 

„Getting the best out of the Regional Innovation System“ eða að ná því besta út úr 

nýsköpunarumhverfinu. Helstu markmið verkefnisins voru að byggja ímynd í kringum 

norðrið og heimskautsbaug, náttúru og menningu, að efla ferðaþjónustu og um leið mannlíf á 

svæðinu og að þróa og kynna áhugaverða ,,pakka“ í þjónustu og afþreyingu á svæðinu frá 

Jökulsá að Bakkafirði. Út frá verkefninu varð til ferðaþjónustuklasinn Norðurhjari sem starfar 

á svæðinu frá Kelduhverfi að Bakkafirði. 

 

Þá er hlutverk hins opinbera í uppbyggingu og skipulagningu ferðaþjónustunnar áberandi til 

dæmis hvað varðar lagaumhverfi greinarinnar og íhlutun með fjárfestingu og/eða styrkjum. 

Helstu lög og reglugerðir sem stjórnendur fyrirtækja í ferðaþjónustu þurfa að þekkja eru 

eftirfarandi:  

 

• Lög um skipan ferðamála nr. 73/2005  

• Lög um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007  

• Reglugerð um veitingastaði,gististaði og skemmtanahald nr. 585/2007  

• Reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002  

• Byggingarreglugerð nr. 112/2012  

• Skipulags reglugerð nr. 90/2013  

• Lög um náttúruvernd nr. 44/1999  

 

Aðferð og verklag 

 

Um miðjan nóvember 2012 þurfti skráningu í lokaverkefni við ferðamáladeild að vera lokið 

og efnisval þar með ákveðið. Í byrjun janúar 2013 var sett upp áætlun fyrir verkefnið þar sem 

fram komu helstu dagsetningar varðandi áfanga, skilafrest og málstofur. Formleg leit að 

fræðilegu efni og lestur þess hófst um miðjan febrúar í samráði við leiðbeinanda. Lögð var 

áhersla á að leita aðeins eftir ritrýndum greinum. Helstu leitarorð voru; Geotourism, Rural 

Tourism, Sustainable Development, Sustainable Tourism. 
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Að öðru leyti var stuðst við bækur og annað efni úr ýmsum fögum í ferðamálafræði. Skrif 

greinargerðarinnar og viðskiptaáætluninnar, sem að hluta til byggðust á fyrri vinnu í náminu, 

fóru fram á tímabilinu 18. mars-26. apríl 2013.  

 

Forsendur verkefnisins eru að sýna fram á hvernig bregðast megi við þörf sem skapast hefur 

fyrir þjónustu í Núpskötlu við Rauðanúp vegna stöðugrar fjölgunar ferðamanna. Nauðsynlegt 

er að grípa í taumana til að viðhalda aðdráttaraflinu og um leið nýta auðlindir staðarins til að 

byggja upp ferðaþjónustu með efnahagslegan, samfélagslegan og umhverfislegan ávinning að 

leiðarljósi.      

Rekstrar- og framkvæmdaáætlun 

Meðfylgjandi viðskiptaáætlun inniheldur  rekstrar- og framkvæmda áætlanir vegna 

undirbúnings, stofnunar og reksturs ferðaþjónustu í Núpskötlu. Áætlanagerðin er hluti af BA 

verkefninu samkvæmt verkefnislýsingu. 

Takmarkanir verkefnisins 

Ekki eru til neinar rannsóknir um hvernig ferðamenn það eru sem leggja leið sína í Núpskötlu, 

allar tilgátur um það eru byggðar á tilfinningu heimafólks og gestabókinni sem staðsett hefur 

verið við bílaplanið í nokkur ár. Líklegt þykir að aðallega sé um að ræða náttúruunnendur og 

útivistarfólk svo sem eins og fuglaskoðara sem ferðast gjarnan á eigin vegum. Mikill 

meirihluti erlendra gesta eru Þjóðverjar en einnig kemur töluverður fjöldi Íslendinga. 

 

Þá er takmarkað aðgengi að nothæfu talnaefni varðandi fjölda ferðamanna á því svæði sem 

um ræðir. Nýjustu fyrirliggjandi gögn þar að lútandi er skýrsla Rögnvaldar Guðmundssonar, 

Ferðamenn í Þingeyjarsýslum 2001-2007, sem unnin var fyrir Atvinnuþróunarfélag 

Þingeyinga árið 2008 og hér er vitnað til. Æskilegt hefði verið að hafa aðgang að nýrri slíkum 

upplýsingum.    

 

Loks er rétt að nefna þær skorður sem knappur tímarammi námskeiðsins setti höfundi   

varðandi vinnu við verkefnið, sérstaklega gagnvart upplýsingaöflun, auk takmarkaðrar  

reynslu af gerð viðskiptaáætlana.  
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Sjálfbær ferðaþjónusta í Núpskötlu 

 

Með sjálfbærnistefnu Ferðaþjónustu bænda (Ferðaþjónusta bænda, 2013) og upplýsingar úr 

umhverfiskerfi Vakans (Vakinn, e.d.-d) að leiðarljósi má þróa ferðaþjónustu í Núpskötlu með 

sjálfbærum hætti frá upphafi. Sjálfsagt er fyrir fyrirtækið að sækja um aðild að Vakanum þó 

því fylgi nokkur kostnaður og augljóslega umtalsverð vinna  sem eðlilegt er þar sem 

innleiðing sjálfbærrar ferðaþjónustu er langtíma ferli. Með því að umsækjandi kynni sér 

vandlega viðmið Vakans strax meðan á undirbúningi að stofnun nýs fyrirtækis stendur má 

auðvelda umsóknarferlið. Kynna þarf umhverfis- og sjálfbærnistefnu fyrirtækisins fyrir 

viðskiptavinum ásamt umhverfiskerfi Vakans og æskilegt er að fyrirtækið setji sér markmið 

um umhverfisvottun. 

 

Nýta má hráefni sem er til staðar frá náttúrunnar hendi í veitingar svo sem kostur er. Silunginn 

rétt við bæjardyrnar er hægt að framreiða á mismunandi vegu og nýta má fleira úr náttúrunni 

svo sem annan fisk, bjargfuglsegg, ber, sveppi og jurtir og rækta mætti kartöflur og rabbarbara 

á staðnum. Að öðru leyti yrði lögð áhersla á íslensk matvæli, þar sem staðbundnum hráefnum 

sleppir tækju þingeyskar vörur við svo sem lambakjöt frá Fjallalambi sem héraðið er þekkt 

fyrir, gulrætur frá Akurseli og grænmeti frá Hveravöllum. Til að tengjast betur megin 

starfsemi svæðisins, sauðfjárræktinni, gæti ferðaþjónusta í Núpskötlu lagt áherslu á að kaupa 

lambakjöt frekar frá bæjum á Melrakkasléttu en annars staðar af svæðinu (Garrod, o.fl., 2006, 

bls. 118) það er að segja ef ekki yrði stundaður fjárbúskapur á bænum sjálfum síðar meir. Í 

heilsársbúsetu mætti einnig halda nokkrar hænur sem gæfu af sér egg í bakstur og matargerð 

en þær mætti að hluta til fóðra með afgöngum og þannig minnka sorp.       

   

Nokkuð langt er að fara eftir aðföngum sem þýðir að skipuleggja þyrfti færri og stærri 

innkaupaferðir til að spara eldsneyti og draga úr áhrifum á umhverfið en á móti kemur að 

ábúendur þyrftu ekki að aka til vinnu. Beina þarf viðskiptum innan svæðisins eins og kostur 

er, styðja sanngjarna viðskiptahætti (e. fairtrade) og vanda innkaup. Velja fjölnota fremur en 

einnota, sparperur og umhverfisvænar hreinlætisvörur og takmarka notkun umbúða með því 

að kaupa inn í stærri einingum og þannig minnka sorp. Það sorp sem óhjákvæmilega fellur til 

þarf að flokka, endurnýta allt sem hægt er, koma upp aðstöðu til moltugerðar úr lífrænum 

úrgangi, öðru verði safnað og skilað til endurvinnslu og eyðingar eftir því sem við á og 

aðstaða er til.  
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Enn sem komið er, er rafmagnskynding eini möguleikinn til upphitunar fyrir utan að brenna 

rekavið. Raforka til upphitunar er dýr og því þyrfti að leita annarra leiða í því sambandi. 

Kanna þyrfti hvort finna má heitt vatn við Rauðanúp auk þess sem varmadæling, 

vindrafstöðvar og hugmyndir um virkjun sjávarfalla eru nýjungar sem vert væri að kynna sér.  

 

Leitast þarf við að halda húsakosti á jörðinni við, eftir efnum og ástæðum hverju sinni og 

hreinsa fjörur að minnsta kosti árlega. Við slík verkefni mætti nýta tengslanet höfundar við 

sjálfboðaliðasamtökin Seeds. Töluvert fellur til af rekaviði á staðnum sem tilvalið er að nýta 

hvort heldur sem er við viðhald eða nýframkvæmdir. Tryggja þarf að fráveitumál hafi ekki 

spillandi áhrif á umhverfið með því að koma fyrir rotþró á hentugum stað, losa hana 

reglulega,vanda umgengni við vatnsból og leitast við að takmarka vatnsnotkun. Forðast þarf 

notkun eiturefna, fara sparlega með hreinsiefni og velja lífrænan áburð frekar en tilbúinn. Til 

að fræða gesti um umhverfið og viðkvæma náttúru má nota náttúrutúlkun sem hvetur um leið 

almenning til að aðstoða heimamenn við að vernda umhverfið, náttúruminjar og menningu 

(Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2011, bls. 16-17). Takmarka þarf skotveiði á landareigninni 

og umferð vélknúinna farartækja annarra en nauðsynleg eru vegna bústarfa og til að komast á 

staðinn. Fyrst um sinn yrði líklega um fjölskyldufyrirtæki að ræða en þegar og ef til þess 

kæmi að ráða fleira starfsfólk þyrfti að huga að því að það kæmi úr nágrenninu. 

 

Ef ráðist verður í uppbyggingu ferðaþjónustu í Núpskötlu væri um nýja tegund starfsemi að 

ræða á lögbýli á Melrakkasléttu, starfsemi sem æskilegt væri að gæti þróast í sátt við aðrar 

atvinnugreinar og íbúa. Til að auka líkur á því er mikilvægt strax á undirbúningsstigi að hafa 

samráð við sem flesta íbúa og eigendur nærliggjandi jarða og aðra hagsmunaaðila meðal 

annars til að kanna hug þeirra til verkefnisins. Þetta er ekki síst mikilvægt þegar þróa á 

ferðaþjónustu í anda sjálfbærni (Georg, o.fl., 2009, bls. 178) sem krefst þess að allir 

hagsmunaaðilar séu upplýstir.  
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Niðurstöður 

Áður en farið er af stað með þróun á sjálfbærri ferðaþjónustu er nauðsynlegt að skilja í hverju 

hún felst. Hinum fræðilega grunni sem verkefnið er byggt á er ætlað að vera leiðbeinandi þar 

um við uppbyggingu á ferðaþjónustu í dreifbýli. Ferðaþjónusta tekur sífelldum breytingum, 

meðal annars vegna aukinnar þekkingar og meðvitundar um áhrif ferðamennsku á náttúrulegt 

og félagslegt umhverfi. Þetta eru einnig þeir þættir sem aukið hafa áhuga á sjálfbærni bæði hjá 

hagsmunaaðilum í ferðaþjónustu og ferðamönnum sem gera auknar kröfur um að fyrirtæki 

sem þeir skipta við sýni ábyrgð og leggi sitt af mörkum til umhverfismála. Geoferðaþjónusta 

er dæmi um nýja strauma í ferðaþjónustu sem styðja þessar áherslur en byggir auk þess á 

landfræðilegum eiginleikum og sérkennum áfangastaðar. Eins og fram hefur komið er þetta sú 

hugmyndafræði sem höfð verður að leiðarljósi við uppbyggingu og rekstur náttúru- og 

menningarseturs í Núpskötlu.                  

 

Með því að fyrirtækið tileinki sér sjálfbæra hugmyndafræði og meginreglur, fylgi 

leiðbeiningum og setji sér markmið má byggja upp og þróa efnahagslega, samfélagslega og 

umhverfislega sjálfbæra geoferðaþjónustu í Núpskötlu. 

Hagnýtt gildi 

 

Samkvæmt verkefnislýsingu á lokaverkefnið að felast í skipulagningu, undirbúningi og 

greinargerð um hagnýtt verkefni á sviði ferðamála, svo sem gerð viðskiptaáætlunar er byggir 

á vönduðum fræðilegum grunni. Markmiðið er að verkefni þetta hafi hagnýtt gildi sem 

leiðarvísir við undirbúning og uppbyggingu sjálfbærrar ferðaþjónustu í Núpskötlu með 

áherslu á efnahagslegan, félagslegan og umhverfislegan ávinning fyrir samfélagið á 

Melrakkasléttu. Viðskiptaáætlunin tekur á þeirri óvissu sem felst í því að stofna og reka 

fyrirtæki, ásamt verkáætluninni mun hún auðvelda gerð styrkumsókna og hinn fræðilegi 

grunnur mun meðal annars stuðla að meiri gæðum þjónustunnar.       
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Lokaorð 
 

Þessi lokasprettur að því marki að ljúka BA prófi í ferðamálafræði hefur um margt verið 

lærdómsríkur og krefjandi í senn. Segja má að viðfangsefnið og öflun upplýsinga um það hafi 

reynst eins konar upprifjun á þekkingu úr hinum ýmsu fögum í náminu þessi þrjú ár.  

 

Það er von mín að verkefnið og sú vinna sem ég hef lagt í það eigi eftir að nýtast mér í 

raunveruleikanum og færi mig nær því að láta draum minn um ferðaþjónustu á útskaganum 

rætast. Ef maður þráir eitthvað nógu heitt þá finnur maður leiðina að því.   

 

 

 

 

Sólhvörf á Sléttu 

 

Útskaginn minn! Ég er ætíð hjá þér 

hinar indælu sólhvarfanætur. 

Því hvar sem ég fer, hvergi fegurra er 

en við fjallanna þinna rætur. 

Þú réttir fram hönd móti hafsins rönd, 

þá miðnætursólin þar situr á öldum 

og sveipar um stólinn sinn glitofnum tjöldum. 

Þá brún ein skín eins og byggð af logum 

frá henni til þín yfir kvikandi vogum. 

Þið sóruð hvor annari eilífa tryggð. 

Hún ann þinni fámennu byggð. 

 

Höfundur: Jón Trausti 
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