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Abstract
This project involves a design of tourist road over Uxahryggir to increase tourists
interest in the road. Uxahryggir is and old national road linking Borgarfjörður and
South Iceland together. The road has been used for over 1000 years.
The basic idea is to create guidance in collaboration with the Academy of arts, the
guidance will either be audio guidance or videos of actors performing a scene.
Smartphones will be used to get the guidance to tourists, the data would be
downloaded to the phone at the start of the journey. The stories that are told happen in
the long period from the conversion to Christianity and to modern times. Stops will be
marked with small signs on cairns.
The goal of this project is to design a tourist road over Uxahryggi. The author will do
that by looking at what the road has to offer. Roads in other countries will be looked
at, and ideas that have been worked on in Iceland.

Key words: Tourist road, Uxahryggjaleið, guidance design, audio guide, visitors
experience.
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Útdráttur
Þetta verkefni gengur út á að hanna ferðamannaveg yfir Uxahryggi til að auka áhuga
ferðafólks á þeiri leið. Uxahryggir eru gömul þjóðleið sem tengir Borgarfjörð og
Suðurland saman. Leiðin hefur verið notuð í yfir 1000 ár.
Grunnhugmyndin er að búa til leiðsögn í samstarfi við Listaháskólann sem ýmist yrði
hljóðleiðsögn eða leikþáttur. Miðlun færi í gegnum snjallsíma, en gögnum yrði hlaðið
niður í símann við upphaf ferðar. Sögurnar sem sagðar eru gerast á löngu tímabili allt
frá Kristintökunni og yfir í nútíma gamansögur. Stoppin yrðu merkt með litlum
vörðum með skiltum á.
Markmiðið með þessu verkefni er að hanna ferðamannaveg um Uxahryggi. Það ætlar
höfundur að gera með því að skoða hvað vegurinn hefur uppá að bjóða. Skoðaðir
verða vegir í öðrum löndum og hugmyndir sem unnar hafa verið á Íslandi.

Lykilorð: Ferðamannavegur, Uxahryggjaleið, hönnun leiðsagnar, hljóðleiðsögn,
upplifun ferðamanna.
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Inngangur
Upp á síðkastið hefur áhugi á fyrirbærinu ,,ferðamannavegur” aukist verulega á
Íslandi. Ein af ástæðunum er sú að í Noregi hefur verkefni af þessu tagi heppnast vel
og vakið mikla athygli (Berre, N. og Lysholm, H. 2010, bls. 8). Rannsóknir hafa sýnt
að á síðustu árum hefur aukning verið í því að fólk ferðist á eigin vegum frekar en í
hópum (Markaðs- og miðlarannsóknir, 2012, bls. C2). Algengt er að fólk ferðist á
bílaleigubílum. Með þessu er fólk að sleppa leiðsögninni sem það fær þegar það fer í
hópum með leiðsögumanni. Tæknin hefur verið að leysa leiðsögumanninn af hólmi að
hluta til og er leiðsögn nú kominn í t.d. símann, tölvuna, á geisladisk eða í
GPS. Talið hefur verið að styrkleikar Borgarfjarðar í ferðaþjónustu sé sú saga sem á
svæðinu er. Þar ber helst að nefna Snorra Sturlusson og Egil Skallagrímsson, sem
báðir koma fyrir sem söguhetjur og höfundar margra sagna.
Ferðaþjónustufyrirtæki eru farin að selja söguferðir um Borgarfjörð t.d. Allra handa
(Iceland Excursions) selur ferð sem kallast “Silver Circle”. Í þeirri ferð eru sögufrægir
staðir heimsóttir ásamt náttúruperlum Borgarfirði (Icelandexcursions.is, án árs).
Margir hinna gömlu vega liggja í gegnum fallegt umhverfi sem við gleymum stundum
að njóta þegar við brunum í gegnum landslagið með það að markmiði að komast sem
fyrst á milli A og B.

Markmið og tildrög verkefnisins
Í þessu verkefni ætlar höfundur að vinna að hugmynd um Ferðamannaveg yfir
Uxahryggi. Markmiðið er að vekja athygli á þeirri sögu sem við veginn er. Höfundur
ætlar að gera það með því að koma með hugmynd að leiðsögn. Vegurinn tengir
Borgarfjörð við einn fjölsóttasta ferðamannastað Íslands Þingvelli. Eitt af
markmiðunum er að fá fleiri ferðamannan frá Þingvöllum í Borgarfjörð. Fyrirmynd af
þessu verkefni er í Noregi að því leiti að þar markaðssetja ferðamannavegirnir sig
saman. Í Noregi eru margir ferðamannavegir en þeir vinna allir saman að kynningu.
Þeir eru kynntir á einni og sömu heimasíðuni. Þar sem nauðsynlegt er að afmarka
skýrt þetta BA-verkefni og ekki er tími til að taka fyrir marga vegi ætlar höfundur að
vinna með eina leið í þessu verkefni. Leiðin afmarkast annars vegar þar sem vegur 36
(Þingvallarvegur) og vegur 550 (Uxahryggjavegur) mætast. Hins vegar afmarkast
vegurinn í Lundarreykjadal þar sem vegur 52 og 512 nætast við félagsheimilið
Brautartungu. Mynd 1 hér að neðan sýnir kort af leiðinni.
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Markmiðið er að tryggja ferðamanninum upplifun á leið sinni um veginn og veita
ferðamanninum aukna þekkingu á svæðinu. Þetta á að gera án þess að skemma þá
náttúru sem á leiðinni er. Höfundur er uppalinn í Borgarfirði og hefur tengingu við
Lundarreykjadal. Í áfanganum ,,Manngert umhverfi” fékk höfundur áhuga á
ferðamannavegum í Noregi. Blöstu þá strax við tækifærin sem Uxahryggir hafa til að
vera tengiliður fjölsótts ferðamannastaðar við Borgarfjörð.
Verkefnið skiptist upp í eftirfarandi kafla: Byrjað er á að fjalla um fræðilegan
bakgrunn verkefnisins, þar sem gerð er grein fyrir skilgreiningum sem til eru um
ferðamannavegi. Einnig verða skoðuð dæmi um ferðamannavegi í Noregi. Leiðsögn
ferðamanna verður því næst skoðuð og í kjölfarið fjallað um upplifun ferðamanna.
Fallað verður um ytra umhverfi til að átta sig á stöðunni í víðara samhengi. Þá er
fjallað um hönnun á leiðsögninni. Loks er fjallað um helstu niðurstöður verkefnisins.

Mynd 1- Kort sem sýnir afmörkun
ferðamannavegarins.
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Ferðamannavegur
Ferðaþjónusta á Íslandi hefur einkennst af því að hugsa um áfangastaðinn, gististaði
og matinn sem boðið er upp á. Er ekki kominn tími á að hugsa um leiðina sjálfa það er
jú þar sem upplifunin verður? Á leiðinni gerast ævintýrin, ánægður ferðamaður er
ferðamaður sem fær að upplifa skemmtilegt ferðalag en ekki aðeins vinsælan
áningarstað. Gæði ferðalagsins aukast til muna ef okkur tekst að bjóða upp á eitthvað
meira.
Saga ferðamannavega nær aftur til 1930 eða til hugmynda landslagsarkitektsins
Fredrik Law Olmsted sem hannaði og skipulagði ”Parkway” í Bandaríkjunum
(Vegagerðin, 2009, bls. 12). „Parkway“laðar enn þann dag í dag til sín ferðamenn sem
ganga að því sem vísu að þar sé að finna eftirsóknarverða upplifun og ánægjulega
ökuferð um fallegt landsvæði (Vegagerðin, 2009, bls. 12). Á undanförnum árum hefur
víða orðið framþróun í gerð ferðamannavega.
Norðmenn hafa tekið stór skref á síðustu árum og skilgreint ákveðna vegi sem
ferðamannavegi og hafa þeir vegir unnið til verðlauna. Þar á meðal fyrir skemmtilega
hönnun og umgjörð (Vegagerðin, 2009, bls. 12). Í Bandaríkjunum er áherslan á
fallega náttúru meðfram vegunum en í Mið-Evrópu er algengast að lögð sé áhersla á
menningarsjónarmið, þó náttúran skipti líka miklu máli (Berre, N. og Lysholm, H.
2010, bls. 8) og (Vegagerðin, 2009, bls. 12).

Norski ferðamannavegurinn
Ferðamannavegir Norðmanna höfða fyrst og fremst til þeirra sem ferðast með
fólksbílum og á hjólum þó að sumir þeirra séu einnig mikilvægar samgönguæðar
heimamanna. Miðast hönnun, viðhald og frágangur mannvirkja aðallega við
ferðamann sem eru akandi og hjólandi. Það er gert með því að endurskilgreina gamla
vegi, gera þá aðgengilega með góðu viðhaldi, merkingum, fagurfræði í hönnun og
tengingu við sögu og hefðir svæðisins (Berre,N. og Lysholm, H. 2010, bls. 8). Með
þessu hefur Norðmönnum tekist að auka framboð sitt til ferðamanna til muna og þá
sérstaklega til afskekktra staða á landsbyggðinni.
Aðgengileg vefsíða með öllum upplýsingum varðandi staðsetningu, aðkomu og
þjónustu á vegunum er til staðar sem auðveldar notendum að skipuleggja ferðalag sitt.
Vegirnir eru margir og staðsettir víða um Noreg, en eru þó allir markaðsettir undir
sömu merkjum (Berre, N. og Lysholm, H. 2010,bls. 11-12). Mikil áhersla er lögð á að
allir hagsmunaaðilar komi að málum. Allar tillögur eru kynntar á viðkomandi svæði
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og ferðaþjónustuaðilar koma að málinu með sínar skoðanir. “Nasjonale turistveger”
verkefnið snýst ekki fyrst og fremst um vegi, þó hluti hugmyndanna snúist um að
endurgera vegi og bæta samgöngur. “Nasjonale turistveger” er verkfæri til að tengja
saman mismunandi upplifun (Berre, N. og Lysholm, H. 2010, bls. 26). Það snýst um
ferðamenn og ferðalagið og er samningur hagsmunaaðila með sameiginlegt markmið
að leiðarljósi. Þetta er samingur um að efla rekstur í sveitum og stuðla þannig að
sjálfbærni sveitafélaga, nafnbótin “Nasjonale turistveger” hverfur ef einhver sem hlut
að máli stendur ekki við sitt (Berre, N. og Lysholm, H. 2010, bls. 26).

Mynd 2- Norski ferðamannavegurinn (Nasjonaleturistveger.no)
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Hvað er ferðamannavegur?
Orðið ferðamannavegur hefur lengi verið notað og í ýmsu samhengi. Á undanförnum
árum hefur Vegagerðin í auknum mæli sinnt þróunarvinnu vegna vaxandi
ferðamannastraums. Einn liður í þeirri vinnu er umfjöllun um og skilgreining
svokallaðra ferðamannavega.
Verkfræðistofan VSÓ ráðgjöf vann skýrslu árið 2009 fyrir Vegagerðina sem snéri að
skilgreinigu ferðamannaleiða og ferðamannavega. Í þeirri skýrslu eru tekin dæmi um
vegi sem gætu flokkast undir ferðamannavegi og fellur Uxahryggjaleið þar undir
(Vegagerðin, 2009, bls. 21). Niðurstöðurnar voru að rammaskilgreiningar fyrir
ferðamannaleiðir og ferðamannavegi þurfi að vera það rúmar að undir þær geti fallið
slóðar á hálendinu og skipulagning nýrra vega um viðkvæm landsvæði auk
fjölbreyttra vega um sveitir landsins. Í skilgreiningunni er gerður greinarmunur á
ferðamannaleið og ferðamannavegi og hvort um sé að ræða nýja veghönnun eða
aðlögun núverandi vega að umferð ferðamanna (Vegagerðin, 2009, bls. 18). Nánar
verður fjallað um mun á ferðamannaleið og ferðamannavegi síðar í verkefninu.

Niðurstöður skýrslu VSÓ er skilgreining fyrir ferðamannaveg sem annars vegar nær
til:
a) Nýhönnunar ferðamannavegar.
b) Aðlögunar “gamla vegarins” að nýju hlutverki sem ferðamannavegur.

Hér að neðan eru tvær skilgreiningar um ferðamannavegi frá Vegagerðin
(Vegagerðin, 2009, bls. 19).
a) ,,Ferðamannavegur er vegur sem er felldur og hannaður inn í landslagið.
Sjónarmið ferðaþjónustu eru höfð að leiðarljósi og ferðamanni er gert kleyft að fara
um veginn til að njóta landslags og útsýnis”
b) ,,Ferðamannavegur er “gamli vegurinn” þar sem nýr vegur hefur létt af
umferðinni. Gamlir þjóðvegir og tengivegir þar sem vegurinn fer um byggðir og
sveitir landsins. Vegurinn getur haft menningar og sögulegt gildi, fyrir það hvar og
hvernig hann liggur nú um landið”
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Eigninleikar ferðamannavega
Miklu máli skiptir að ferðamannavegir geti verið ákveðinn “gæðarammi” ofan á aðra
flokka vegakerfisins. Að skilgreina og skipuleggja ákveðna leið sem ferðamannaveg
gæti verið jafngildi þess að gefa “vottun” á viðkomandi leið. Lögð er áhersla á að
íslenskir ferðamannavegir þurfi að byggja á sérstöðu landsins, víðáttumiklu hálendi
og fallegum sveitum. Skilyrði við val á ferðamannaveg eru talin upp hér að neðan
(Vegagerðin, 2009. bls. 17-20).


Vegur sem er eftirtektarverður og fallegur.



Vegur sem uppfyllir þarfir ferðamannsins með tiliti til aðbúnaðar og þjónustu.



Vegur sem uppfyllir kröfur og ákvæði um öryggi ferðamannsins.



Vegur sem opnar aðgengi að náttúru og menningarminjum.



Vegur þar sem umferðarálag er ekki mikið.



Vegur þar sem eru takmarkanir á hraðakstri.

Munurinn á ferðamannavegi og ferðamannaleið
Ef við skoðum muninn á ferðamannaleið og ferðamannaveg sést að þeir geta unnið
vel saman. Skilgreiningar Vegagerðarinnar fyrir ferðamannaleiðir og ferðamannavegi
geta fallið að núverandi
vegakerfi og vegflokkum Vegagerðarinnar. Skilgreining ferðamannavega fellur best
að flokki landsvega, C, D og F. Samkvæmt núverandi skilgreiningu eru það vegir sem
liggja að fjölsóttum ferðamannastöðum auk vega innan þjóðgarða og vega yfir fjöll og
heiðar (Vegagerðin, 2009. bls. 19). Sjá má vegaflokkun vegagerðarinnar hér að neðan.
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Mynd 3- Vegflokkar (Vegagerðin)
Markmið með ferðamannaleiðum er meðal annars að stýra umferð um ákveðið
landssvæði, oft með því að nýta leiðir sem eru til staðar. Segja má að þjóðvegur 1 sé
ferðamannaleið. Því megin fjöldi ferðamanna notar þjóðveg 1 til að komast leiðar
sinnar um landið. Skipulagning ferðamannaleiða liggur þá í að velja vegi sem teljast
öruggir og uppfylla kröfur ferðamanna. Hluti af skipulagi ferðamannaleiða liggur í að
koma á framfæri nauðsynlegum upplýsingum til ferðamannsins um ástand og
þjónustu veghaldara á leiðinni auk upplýsinga um áfangastaði, veitingaþjónustu,
gistingu og afþreyingu. Hægt er að hafa í huga að flestir ferðamenn vilja frekar velja
sér ferðaleið sem gefur möguleika á einhverri hringtenginu (Vegagerðin, 2009. bls.
18).
Ferðamannavegur er þrengra hugtak en ferðamannaleið og gæti tekið til ákveðins
veghluta innan ferðamannaleiðar. Talið er mikilvægt að ferðamannavegurinn aðlagist
landslagi og fari um eftirtektarverðar sveitir eða óbyggðir. Einkenni íslenskra
ferðamannavega þarf því að vera að þeir liggi vel í landinu og falli að aðliggjandi
umhverfi, eins og margir af eldri þjóðvegum gera. Ekki þarf að miða hönnun vegar
við 90 km hraða heldur getur hraðinn verið lægri. Leiðin þarf ekki heldur að vera sem
styst heldur að liggja um fallega náttúru (Vegagerðin, 2009.bls. 18).
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Gullni hringurinn er dæmi um ferðamannaleið. Vegurinn er góður, leiðin er fjölfarin
og þræðir helstu ferðamannastaði s.s Þingvelli, Laugavatn, Skálholt, Geysi og
Gullfoss. Ferðamannaleið á við um marga af þjóðvegum landsins sem eru undir miklu
umferðarálagi (Vegagerðin, 2009.bls. 21). Ferðamannavegir geta minnkað álag á
ferðamannaleiðir. Ef Uxahryggjaleið er farin í Borgarfjörð verður minna álag
á leiðinni milli Reykjavíkur og Borgarnes um þjóðveg 1.

Ferðamannavegir á Íslandi
Enginn ferðamannavegur er á Íslandi en þó hafa verið unnar tvær hugmyndir að
ferðamannavegum. Önnur er leið yfir Vaðlaheiðina ,,gamla leiðin” , hin er á
Snæfellsnesi. Bæði þessi verkefni notast við gamlar leiðir og vegi sem nú þegar eru til
staðar.
Hugmyndin að Vaðlaheiðaveginum er mjög lík því sem gert er í Noregi. Það er að
segja mikið er unnið með hönnun og arkitektúr þó einnig sé unnið með náttúru og
sögu (Arnhildur Pálmadóttir, 2009,bls. 14). Vegurinn á Snæfellsnesi er aftur á móti
meira hannaður með tillit til útsýnis, möguleika á gönguleiðum en auk þess túlkun á
sögu og náttúru. Báðar þessar leiðir taka mið af því að notast við malarvegi.

Afmörkun rannsóknarsvæðis -Uxahryggjaleið
Yfirborð Uxahrygga er eins og dæmigerður íslenskur malarvegur. Vegurinn var
byggður upp árið 2000 og leiðinni aðeins breytt. Með þeim breytingum liggur leiðin
ekki lengur fram hjá Biskupsbrekku þar sem biskupinn Jón vídalín lést 30 ágúst 1720.
Þó er það ekki langur spölur að labba og gæti orðið skemmtileg ganga.
Uxahryggjaleið er eins og margar gamlar leiðir með mörg örnefni sem gaman væri að
kom á aðgengilegt form. Það verður þó ekki gert í þessu verkefni. Aðeins verða
teknir fyrir nokkrir staðir og saga þeirra sögð.
Mikil krafa hefur verið að bundið slitlag verið sett á Uxahryggjaleið til að auka fjölda
ferðamanna. Steinar Berg Ísleifsson ferðaþjónustubóndi í Fossatúni lét hafa eftir sér í
blaðagrein eftirfarandi orð (2009).
Helsta einkenni ferðaþjónustu á Vesturlandi er gegnumakstur til eða
frá öðrum landshlutum og því eyða ferðamenn allt of fáum gistinóttum
á svæðinu. Undirstaða framþróunar er ný hugsun í samgöngumálum
svæðisins; tengja það betur til hring aksturs á bundnu slitlagi, innan
svæðis og með tengingu við önnur landsvæði. Lykilatriði er tenging í
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gegnum Lundarreykjadal um Uxahryggi til Þingvalla. Þetta er um 60
km leið og tiltölulega hagkvæm framkvæmd.
Eins og Steinar Berg bendir á þá ættu bættar samgöngur um Uxahryggi að auka fjölda
ferðamanna í Borgarfjörð eða hið minnsta koma ferðamönnun inn á ný svæði sem
áður fengu litla umferð. Ferðamannavegurinn er þó ekki háður því að bundið slitlag
verið sett. Ef bundið slitlag yrði sett væri gaman að hanna veginn með það í huga að
passa vel í umhverfið og fara hjá helstu stöðum. Helsti kostur þess að setja bundið
slitlag á veginn væri að þá væru möguleikar á heilsársvegi en í dag er vegurinn
lokaður yfir veturinn. En höfundur telur að auðveldara væri að ryðja veginn ef bundið
slitlag væri. Staðan í dag er sú að það er háð veðri og vindum hvenær vegurinn lokast
og hvenær hann opnast. Bundið slitlag mundi einnig gera veginn meira spennandi því
malavegir heilla ekki alla.

Ávinningu af ferðamannavegum
Hver er ávinningur af því að gera ferðamannaveg um Uxahryggi?

Ávinningur sveitafélags
Algengast er að ferðamenn komi í Borgarfjörðinn um þjóðveg 1, hvort sem þeir eru
að fara norður eða að koma að norðan. Þetta veldur því að margir keyra beint í gegn.
Það ætti að vera hagur Borgarbyggðar að ferðamaðurinn stoppi sem lengst í
sveitafélaginu. Þannig nýtir hann gistingu og aðra þjónustu frekar. Árið 2012 komu
27% ferðamanna í Borgarnes á leið sinni um landið en aðeins um 12% í Húsafell eða
Reykholt (Oddný Þóra Óladóttir, 2013, bls.18). Ef ferðamaður fer Uxahryggjaleið er
hann lengur í sveitarfélaginu og því líklegri til að eyða meiri pening þar.
Ferðamannavegur ætti að auka fjölbreytni í vali á afþreyingu og vekja athygli á
svæðinu sem farið er um. Ferðamannavegur eykur líkur á því að fólk fari í nýsköpun
sem eykur atvinnu í sveitarfélaginu. Til að Ísland geti tekið við auknum fjölda
ferðamanna þarf að dreifa fjöldanum betur. Ferðamannaleiðir ættu að hjálpa við það
eins og raunin var í Noregi (Berre, N. og Lysholm, H. 2010, bls. 11).

Ávinningur Vegagerðarinnar
Álag á vegi landsins hefur aukist á undanförnum árum. Umferð ferðamanna er að
mörgu leiti ólík annarri umferð. Vegna vanþekkingar á ástandi íslenskra vega er
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umferð ferðamanna oft hægari og ferðamynstur annað. Þeir hafa ekki þekkingu á
umhverfi veganna og þeir gera aðrar kröfur til upplýsinga og þjónustu (Vegagerðin,
2009, bls. 22). Þetta er að mati höfundar orðið mikið vandamál einkum um helgar. Þá
fara mjög margir Reykvíkingar út á land og straumurinn er svo mikill til og frá
höfuðborginni á föstudögum og sunnudögum að það er nánast hættulegt að vera á
ferðinni milli Reykjavíkur og Borgarfjarðar. Til marks um þetta fór umferð í
Hvalfjarðargöngum yfir 9.000 bíla á dag sumarið 2012. Meðan hún er í kringum
4.000 á veturna (Vegagerðin, 2012, bls. 46). Því væri gott að nýta leiðina um
Uxahryggi og geta ferðast á sínum hraða.

Ávinningur Ferðaþjónustuaðila
Vegakerfið er burðarás ferðaþjónustunnar á Íslandi og skiptir miklu máli í vali fólks á
því hvert á að fara. Ávinningur af góðum ferðamanaveg gæti skilað sér til
ferðaþjónustunnar því fólk kynnir sér umhverfið í kringum veginn. Vel heppnaður
ferðamannavegur er nýtt aðdráttarafl og ný söluvara fyrir viðkomandi svæði. Vel
lukkaður ferðamannavegur getur verið kynning fyrir annan ferðamannaveg
(Vegagerðin, 2009, bls 23) og (Berre, N. og Lysholm, H. 2010,bls. 18).
Með ferðamannaveg yfir Uxahryggi ættu möguleikar til ferðaþjónustu að aukast í
Lundarreykjadal. En auk þess ættu þeir sem fyrir eru í ferðaþjónustu að njóta góðs af.

Ávinningur ferðamanna
Ferðamenn sem koma til Íslands hafa mismunandi áhugasvið þó náttúran sé númer
eitt hjá 80% ferðamönnum (Markaðs- og miðlarannsóknir, 2012, bls. A16). Til að
Ísland geti bætti sig sem ferðaþjónustuland þá þarf að auka möguleikana fyrir
ferðamanninn. Gera svæðum sem eru áhugaverð en lítið sótt hærra undir höfði. Með
ferðamannavegum er meiri möguleiki á að upplifa ökuleiðina, umhverfið og
áningarstaðinn sem hluta af einni heildamynd. Umferðaröryggi eykst líka á
ferðamannaveginum þar sem hönnun vegarins tekur sérstaklega á þörfum
ferðamannsins sem vegfaranda og mælanlegur ávinningur getur verið í lægri
slysatölum (Vegagerðin, 2009, bls 23).
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Leiðsögn
Leiðsögn skiptir miklu máli í hönnun ferðamannavega og því mikilvægt að hún
uppfylli væntingar ferðamannsins.
Ferðir með leiðsögn hafa verið vinsælar í gegnum tíðina en þó eru ferðavenjur að
breytast, því fleiri og fleiri ferðast á eigin vegum. Það sést t.d á aukningu í leigu á
bílaleigubílum. Sumarið 2011 ferðuðust 79,6% á eigin vegum (Markaðs- og
miðlarannsóknir, 2012, bls. C2). Bílaleigubíll var sá samgöngumáti sem flestir eða
46,0% nýttu til ferða sinna um landið (Markaðs- og miðlarannsóknir, 2012, bls. B44)
Það er ákveðið áhyggjuefni að fólk ferðist um landið án þess að við náum að hafa
áhrif á það. Það upplifir ekki sömu hluti með því að keyra eitt um landið án
leiðsagnar. Leiðsögumenn gegna mikilvægu hlutverki í upplýsingagjöf. Ferðir með
leiðsögn veita ekki aðeins upplifun af staðnum þær breyta honum líka (Overend,
2012, bls. 50). Það er mikilvægt að leiðsögumenn upplýsi ferðamenn um það hvernig
ber að umgangast náttúru. Brýna fyrir þeim að halda sig inn á gönguleiðum á
viðkvæmum svæðum (Pereira, E. M. & Mykletun, R. J. 2012, bls. 88). En hvernig er
hægt að bregðast við þessu? Ýmsar leiðir eru hugsanlegar til þess. Sem dæmi má
nefna hljóðleiðsögn sem er að aukast til muna. Dæmi um slikt má t.d. sjá á
Landnámssetrinu í Borgarnesi þar sem fólk fer um safnið með hljóðleiðsögn í
eyrunum og getur hlustað á mismunandi tungumál. Þetta hefur líka verið að koma í
síma, tölvur og á diska og þannig hægt að hlusta á þetta í bílum. Tæknin er að færast í
snjallsímana og eru 57% Evrópumanna komnir með snjallsíma (Com Score data mine,
2012).

Upplifun ferðamanna
Ferðamálaáætlun 2006-2015 segir svo: „Gæði í ferðaþjónustu snúast um að uppfylla
væntingar ferðamannsins og skapa upplifun sem hann er ánægður með. Upplifun sem
ferðaþjónustan og reyndar þjóðin öll getur verið stolt af“ (Jón Gunnar Borgþórsson,
2005, bls. 8). Til að geta fjallað um upplifun ferðamanna þurfum við að skilja
merkinguna að baki orðsins. Setningin „upplifun ferðamanna“ hefur mikið verið
notað án þess að eitthvað haldbært væri á bak við hana. Bara eitthvað mjög jákvætt og
gott. Almennt er talað um að hinn dæmigerði ferðamaður sækist eftir nýrri og öðru
vísi upplifun, kjarninn sé almennt eitthvað „nýtt og framandi“. Fyrir flesta eru frí
tilbreyting frá hversdagsleikanum – það að „kúpla sig frá“ (Jennings og Nickerson,
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2005, bls. 14, 73-74, 82). Sterk upplifun liggur oftar en ekki í því að spjara sig við
framandi aðstæður; fara út fyrir það sem viðkomandi á að venjast dags daglega. Verið
er að læra, upplifa nýja staði og víkka út sjóndeildarhringinn. Gera eitthvað alveg
sérstakt (Harrison, 2001, bls. 159), enda er ferðalag ákvörðun um að upplifa og reyna
eitthvað nýtt – bæta við fyrri lífsreynslu (Hólaskóli og Áskorun ehf., án ártals, bls. 6).
Ferðalagið er borið saman við það sem þekkist heima fyrir, sem er daglega lífið.
Bakgrunnur ferðamannsins er útgangspunkturinn í upplifun hans (Harrison, 2001, bls.
159). Þá getur sterk, jákvæð upplifun fengist af reynslu þar sem ferðamaðurinn
skynjar hættu, svo fremi sem hann upplifir ekki raunverulega hræðslu (Pomfret, 2004,
bls. 116).
Cohen (1996) flokkar ferðamenn í flokka eftir þeirri upplifun sem þeir leitast eftir á
ferðalögum sínum. Flokkarnir spanna allt frá því að ferðamaðurinn ferðast um án þess
að leita eftir sérstakri upplifun, til þess að ferðamenn ferðast um í ákveðnum tilgangi í
leit að ákveðinni upplifun. Aðaláherslan í þessari nálgun er að til þess að skilja
upplifun ferðamanna verður að horfa á tengslin á milli daglegs lífs fólks og
ferðalagsins. Þegar ekið er um Uxahryggaleið er ýmsa upplifun að finna og misjafnt
eftir fólki hvað hrífur það. Fyrir fólk sem kemur frá stórborgum ætti jafnvel að vera
upplifun að aka á malarvegi. Ekki getur maður víða baðað sig í náttúrulegri laug með
enga búningsaðstöðu og því ætti það að vera upplifun. Þegar ekið er um Uxahryggi er
mikil víðátta, auðn, fjöll og jöklar. Því ættu flestir að verða fyrir upplifun við að aka
Uxahryggi. Við hönnun á leiðsögn er stefnt að því að gera upplifun ferðamanna
sterkari. Dæmi um þetta er að segja frá því hversu gömul Krosslaug er og þá sögu sem
henni fylgir.
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Ytra umhverfi
Eitt af því sem er mikilvægt að gera sér grein fyrir í hönnun á nýri vöru er hvaða
þættir það eru í ytra umhverfi (e. Macro-environment) sem geta haft áhrif á
starfsemina. Ytri þættir eru alltaf háðir ákveðinni óvissu og eru einnig þess eðlis að
einstök fyrirtæki geta ekki haft bein áhrif á þá. Vandi stjórnenda felst í því að bera
kennsl á hvaða þættir það eru í umhverfi fyrirtækja sem skipta máli, hraði breytinga
og flækjustig (Johnson og Scholes, 2002, bls. 97-98). Til að einfalda það og nálgast
verkefnið er gott að styðjast við einhvern ramma eins og t.d PESTEL sem, samkvæmt
Johnson og Scholes (2002, bls. 98-102) skiptir ytra umhverfinu upp í sex þætti sem
þarf að skoða
• P – Pólitískir þættir
• E – Efnahagslegir þættir
• S – Félags- og menningarlegir þættir
• T – Tæknilegir þættir
• E – Umhverfislegir þættir
• L – Lagalegir þættir

Johnson og Scholes (2002, bls. 103) benda á að stjórnendur þurfi að gera sér grein
fyrir dýpri þýðingu áhrifaþátta og samspili á milli þeirra sem hafi áhrif á þróun og
tækifæri fyrir viðkomandi atvinnugrein. Greining á ytra umhverfi gefur upplýsingar
sem nýtast í stefnumótun fyrirtækisins.

Pólitísk áhrif
Alþingis kosningar eru á 4 ára fresti og því ákveðin óvissa hver framtíðin er. Meðal
annars í atvinnumálum og skattlagningu. Núverandi ríkisstjórn jók styrki til
menningar mála verulega á Vesturlandi í sinni stjórnartíð og það eru sjóðir sem
höfundur hefur hugsað sér að sækja í fyrir þetta verkefni.
Sveitafélagið Borgarbyggð stendur ekki sterkum fótum og því gæti verið erfitt að fá
styrki frá þeim í þetta verkefni. Pólitískar breytingar geta möguleika breytt tækifærum
fyrirtækja m.a. til að sækja um vöruþróunarstyrki. Því áherslur stjórnvala eru oft
misjafnar þegar kemur að styrkveitingum.
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Efnahagsleg áhrif
Af ytri áhrifum á þennan markað er það efnahagsástand heimsins sem skiptir máli.
Flestir ferðamenn sem til Íslands koma eru frá Evrópu og Norður Ameríku.
Atvinnuleysi og slæmt efnahagsástand þar getur haft áhrif á getu almennings til að
ferðast. Rannsóknir UNWTO (2013) sýna samt að þótt það hafi komið bakslag í
alþjóðleg ferðalög við bankahrunið sem varð í heiminum, þá er aftur kominn vöxtur í
alþjóðleg ferðalög. Þar ber hæst aukinn hagvöxtur í Asíu (Innanríkisráðurneytið,
2005). Samkvæmt Seðlabanka Íslands, (2012, bls. 5) fara horfur í alþjóðlegum
efnahagsmálum versnandi en talið er að samdráttur á evrusvæðinu verði
skammvinnur. Seðlabankinn bendir á að vísbendingar séu um aukinn vöxt í
Bandaríkjunum og Bretlandi. Seðlabanki Íslands (2012, bls. 3) telur að efnahagsbati
haldi áfram á Íslandi og að það dragi hægt úr verðbólgu sem enn er yfir
verðbólgumarkmiðum Seðlabankans. Efnahagsástand á Íslandi hefur haft þau áhrif að
ferðalög innanlands hafa aukist, en hinsvegar er hátt bensínverð áhrifavaldur sem
dregur úr vilja landsmanna til að fara í löng ferðalög innanlands. Engu að síður er það
aukin einkaneysla sem hefur drifið hagvöxt áfram undanfarið (Seðlabanki Íslands,
2012, bls.8- 9).

Félags- og menningarleg áhrif
Ferðamenn í dag eru bæði að verða eldri og yngri. Lengra líf og bætt heilsa eldra fólks
gerir það að verkum að fleiri eldri borgarar ferðast. Þrátt fyrir að talað sé um að
hækka eftirlaunaaldur þá eru stórir hópar sem velja að fara á eftirlaun áður en þeir ná
aldri. T.d. í Bandaríkjunum þá er það algengara frekar en hitt. Yngri ferðamenn, 16 –
35 ára, eru einnig mikilvægur markhópur en 20% af vexti ferðaþjónustu í heiminum
er vöxtur innan þessa hóps. Nýir markaðshópar sem ferðast til Evrópu frá löndum eins
og Kína og Rússlandi eru líklegri til að tilheyra eldri hópunum til að byrja með en til
lengri tíma mun yngri hópurinn vaxa. Frítími fólks eykst á heimsvísu og bilið á milli
þeirra sem hafa nægan tíma og þeirra sem hafa peninga eykst. Það er að segja þeir
sem hafa peninga hafa ekki tíma í löng ferðalög eða undirbúning og því tilbúnir að
greiða fyrir allt sem sparar þeim tíma. Ferðamenn vilja fleiri og styttri ferðir,
algengara er að ferðamenn spari tíma og taki lengra frí frá vinnu og leiti eftir fræðandi
og skapandi ferðaþjónustu, oft með andlegu ívafi (European Travel Commission,
2006).

23

Íslendingar ferðast í auknum mæli innanlands og ætluðu langflestir Íslendingar í
ferðalag á árinu 2011. Árið 2010 og 2011 fóru um 90% þjóðarinnar í ferðalag
innanlands (Markaðs og miðlarannsóknir ehf, 2012). Kannanir Ferðamálastofu sýna
ekki almennt með hverjum Íslendingar ferðast að öðru leyti en því að ferð með
vinahóp og klúbbfélögum er sett upp sem ein tegund ferða. Það þarf hinsvegar ekki
miklar rannsóknir til að vita að Íslendingar ferðast mikið með fjölskyldunni
innanlands.

Tæknileg áhrif
Notkun internetsins og samskiptamiðla eins og t.d. Facebook, Twitter, Youtube og
snjallsíma verður stöðugt meiri. Fjölmiðlar eru aðgengilegir með fréttasíður og lifandi
myndefni á netinu. Á þessu sviði liggja miklir möguleikar á Íslandi í ferðaþjónustu.
Netið er vettvangur til að ná til fólks og til að miðla upplýsingum. Leiðsögn í síma
verður sífelt vinsælli og þannig er hægt að miðla upplýsingum til gesta.
Til marks um þetta eru að meðaltali 57% Evrópumanna komnir með snjallsíma (Com
Score data mine, 2012). Þessi tala á líklega eftir að fara hækkandi á næstu árum.
Snjallsíminn ætti því að vera góð leið til að ná til ferðamanna.
Ákvarðanir neytenda á nánast öllum stærri mörkuðum eru byggðar á upplýsingum af
netinu og gefur markaðssetning á netinu víðtæka möguleika á að ná til neytenda
(UNWTO og ETC, 2008, bls.1,3). Stór hluti fjölskyldna í hinum vestræna heimi notar
internetið og samskiptamiðla mikið. Sem dæmi þá nota yfir 90% Íslendinga internetið
daglega (Hagstofa Íslands, 2011). Ef horft er til Evrópu allrar þá nota 65% netið
reglulega. Í Noregi, Hollandi, Luxemborg, Svíþjóð og Danmörku er þessi tala 90%
samkvæmt Hagstofu Íslands (2011). Mikilvægt er að nýta sér netmiðla markvisst í
kynningu og markaðssetningu og fylgjast með umræðu á samskiptamiðlum og ná til
væntanlegra ferðamanna í gegnum internetið. Í því samhengi þarf að huga sérstaklega
að því að hönnun á vefsíðu sé góð eins og á bæklingum þótt dregið hafi úr vægi
bæklinga í markaðssetningu. Það sem þarf að laga er svo kallað 3G samband á
Uxahryggjum. Það mundi ýta undir að þessi hugmynd um hönnun hljóðleiðsangar um
Uxahryggi gengi upp.
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Umhverfisleg áhrif
Eldgos geta ógnað allri ferðaþjónustu á Íslandi. Það er þó lítið sem hægt er að gera í
því. Ferðamannavegurinn á að vera í sátt við umhverfið og hlutverk leiðsagnar meðal
annars að upplýsa ferðamenn um mikilvægi þess að passa upp á viðkvæma náttúru.
Bílar menga sífelt minna en þó verður ekki hjá því komist að þeir blási út koltvísýring
næstu árin.

Lagaleg áhrif
Helstu lög og reglugerðir sem snúa að ferðamannaveginum.


Lög um náttúruvernd nr. 44/1999.



Reglur um uppsetningu skilta frá Vegagerðin.



Lög um fornminjar

Miklu máli skiptir að skilti og merkingar sem snúa að ferðamannaveginum séu gerðar
eftir reglum Vegagerðarinar. Einnig ber að huga að því að upplýsa ferðamenn að
halda sig á vegum og ekki keyra utan vega. Annars er hætt við því að náttúran
skemmist, slæmt umtal myndist og ferðamenn verða óánægðir.
Þó ekki séu til neinir ferðamannavegir á Íslandi er ljóst að mikil vinna hefur verið
unnin af hálfu Vegagerðarinnar. Höfundur ætlar að styðjast við skýrslu
verkfræðistofunar VSÓ við hönnun vegarins. Mikilvægt er að standast allar kröfur
svo að vegur verði fyrirmynd fyrir aðra vegi sem koma munu. Hér líkur fræðilegum
kafla og við færum okkur yfir í Verkefnishluta BA verkefnis.
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Verkefnishluti BA verkefnis
Hönnun ferðamannavegar – framkvæmdaráætlun
Hér ætlar höfundur að kynna hugmynd að hönnun ferðamannavegar og koma með
hugmynd að leiðsögn.
Leiðin afmarkast annars vegar þar sem vegur 36 (Þingvallarvegur) og vegur 550
(Uxahryggjavegur) mætast. Og hins vegar í Lundareykjadal þar sem vegur 52 og 512
nætast við félagsheimilið Brautartungu. Þessi leið heitir Uxahryggir og er gömul
þjóðleið sem notuð hefur verið í meira en 1000 ár. Leiðin er um 60 km og tengir
Borgarfjörð og Suðurland saman. Bæði þessi svæði eru vinsæl meðal ferðamanna og
því eru þarna miklir möguleikar á ferðaþjónustu. Verkfræðistofan VSÓ ráðgjöf vann
að skilgreinigum um ferðamannavegi og eru til tvær skilgreiningar og fellur þessi
vegur að annari þeirra.
,,Ferðamannavegur er “gamli vegurinn” þar sem nýr vegur hefur létt af umferðinni.
Gamlir þjóðvegir og tengivegir þar sem vegurinn fer um byggðir og sveitir landsins.
Vegurinn getur haft menningar og sögulegt gildi, fyrir það hvar og hvernig hann
liggur nú um landið” (Vegagerðin, 2009, bls. 19).
Ferðamannavegurinn á að vekja athygli og vera
vænlegur kostur til að komast á milli staðanna
tveggja. Það verður gert með því að vekja athygli á
sögunni við veginn og þeirri náttúru sem fyrir
augum ber. Unnin verður leiðsögn með hljóði og
mynd til að gera upplifunina skemmtilegri. Vörður
með skiltum á verða við veginn sem sýna hvar á að
stoppa og hlýða á leiðsögn. Lagt verður uppúr að
hafa sem minnsta sjónmengun af skiltum.

Mynd 4- Kort sem sýnir
afmörkun ferðamannavegarins
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Fjármögnun verkefnis
Ef vel tekst til ætti þetta verkefni að laða fleiri ferðamenn inn í sveitarfélagið
Borgarbyggð og skapa þannig aukin atvinnutækifæri fyrir íbúana. Það hlýtur að vera
hagsmunamál fyrir Borgarbyggð og því liggur í augum uppi að sveitafélagið ætti að
styrkja verkefnið.
Samkvæmt heimasíðu ,,Menningarviti” úthlutaði Menningarráð Vesturlands rúmum
24 miljónum til menningarmála á Vesturlandi fyrir árið 2013. Ef við skoðum dæmi
um hvaða verkefni fengu styrk eru t.d. heimildamynd um veiðar og verkun á Hákarli
400.000 og Eldfjallasafnið í Stykkishólmi fær 500.000 til að gera App fyrir
snjallsíma. Því ætti ferðamannavegur um Uxahryggi að geta sótt fjármagn í sjóðinn.
En sjóðurinn veitir að hámarki helming heildarupphæðar (Menningarviti, 2013).

Miðlun upplýsinga og leiðsagnar
Þeir sem ferðast um veginn munu sjá kynningarskilti þar sem vegurinn byrjar. Þar
verður fólk hvatt til að ná í frítt App. App er notað yfir forrit sem hægt er að hlaða
niður í snjallsíma. Ferðamaðurinn nær í göngin í gegnum farsíma, spjaldtölvuna eða
fartölvu. Þar er fyrirkomulagið kynnt, ferðamaðurinn hvattur til að halda sig á
veginum og beðinn að virða viðkvæma náttúru. Ferðamaðurinn heldur áfram þar til
hann sér vörðu með númeri og þá veit hann að þar er leiðsögn til að hlýða á. Notast
verður við myndbönd á völdum stöðum. Við Krosslaug verður til dæmis sýndur
leikþáttur um það þegar menn komu frá frá Þingvöllum eftir að kristnitöku lauk árið
1000. Það gefur ferðamönnum einstaka upplifun að baða sig í Krosslaug eftir að hafa
heyrt þessar sögu. Að upplifa eitthvað alveg sér íslenskt gefur góða upplifun (Bryon,
2012. bls. 38-39). Þegar fólk stoppar við Þverfell verður sagt frá Kristmanni
Guðmundsyni sem fæddist þar. Lesið verður upp úr bók hans þar sem hann lýsir
leikjum sínum við huldufólk. Þetta ætti að gefa ferðamönnum dýpri og sterkari
upplifun af staðnum. Urry (1990. bls.75) telur að upplifun ferðamanna byggist að
mestu á áhorfinu eða sjónrænni skynjun. Í þessu sambandi bendir hann á áhorfið sem
mikilvægustu athöfn og hvatningu ferðamanna til ferðalaga.
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Samstarfsaðilar
Hugmyndin er að óska eftir samstarfi við háskóla þegar kemur að því að vinna að
leiðsögn. Listaháskólinn hefur unnið að ýmsum verkum og mundi henta vel að fá
skólann til að taka að sér gerð leikþátta. Leiðsöngnin við Krosslaug hentar vel til að
gera myndþátt af því þegar menn tóku skírn í lauginni. En skólinn hefur tekið að sér
ýmis verkefni sem nemendur vinna í skólanum.
“Listaháskólinn leggur áherslu á virk tengsl viðatvinnulíf, samfélag, fyrirtæki og
stofnanir, auk þess sem samstarf við aðra háskóla hérlendis sem erlendis er
mikilvægur þáttur í starfsemi skólans”(Listaháskólinn. 2012. bls.1).

Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri er með umhverfisskipulagsdeild. Gaman væri að
skoða samstarf við skólann um hönnun á veginum, skiltum og hugmyndum að
breytingu vegstæðis ef sett yrði bundið slitlag á veginn.
Á Þingvöllum er fræðslumiðstöð og upplýsingarmiðstöð sem mikilvægt væri að vinna
með í kynningu á leiðinni. Þar gætu upplýsingar verið um veginn og starfsfólk upplýst
um leiðina. Í Borgarnesi er Landnámssetur og upplýsingamiðstöð staðsett og þar
koma margir við á leið sinni um Borgarfjörð. Þar væri einnig nauðsynlegt að kynna
veginn. Það er ósk höfundar að fleiri ferðamannavegir verið komnir innan nokkra ára.
Í Noregi vinna vegirnir saman að kynningu og hefur það heppnast vel (Berre, N. og
Lysholm, H. 2010,bls. 11-12).
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Hugmynd að leiðsögn
Hér að neðan ætlar höfundur að koma með hugmynd að leiðsögn um leiðina og segja
frá helstu stöðum. Þessi listi er þó ekki tæmandi því mikilvægt væri að vinna með
heimamönnum að öflun heimilda um veginn. Höfundur vinnur með 10 leiðsagnir á 10
mismunandi stöðum. Textinn er ýmist inndreginn eða ekki. Inndreginn texti er sú
leiðsögn sem ferðamönnum verður sögð. Ef texti er ekki inndreginn er verið að
útskýra. Á mynd 7 er kort sem gefur ákveðna mynd af því hvernig leiðin mun líta út.
Kortið sýnir hvar stoppin 1-10 eru staðsett sem síðan verður talað um. Leiðin mun
virka í báðar áttir en hér ætlum við að skoða leiðina þannig að lagt er af stað úr
Lundarreykjadal og farið yfir að Þingvöllum. Hér að neðan er hugmynd að
upphafsskilti og vörðum sem sýna hvar skal stoppa. Hugmyndin að upphafsskiltinu er
fengin úr skýrslu að Vaðlaheiðarveg.

Mynd 5- Hugmynd að upphafs skilti

Mynd 6- Hugmynd að staðsetningu
skiltis á vörðu

29

Mynd 7- Kort af leiðini stopp 1-10.
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Brautartunga #1
Við skulum ímynda okkur að við séum að keyra inn Lundareykjadal og þegar við
komum að Brautartungu sjáum við skilti sem vekur áhuga okkar og við stoppum. Á
skiltinu stendur ,,ferðamannavegurinn Uxahryggir” og fyrir neðan erum við hvött til
að sækja App um veginn. Við erum með snjallsíma og sækjum Appið og hlustum á
efni #1, þar kemur fram eftirfarandi texti:
Velkomin á ferðamannaveginn Uxahryggi sem þú munt aka eftir næstu 60 km.
Við ætlum að fylgja ykkur og segja ykkur söguna við veginn. Þetta er yfir
1000 ára gömul leið með mikla sögu. Við biðjum ykkur að aka varlega því
þetta er malarvegur og létt að missa tökin á bílum ef ekki er farið með gát.
Einnig biðjum við ykkur að keyra ekki utan vega og ganga um náttúrna af
virðingu. Það eru um 60 km í næstu verslun en hún er staðsett við
upplýsingarmiðstöðina á Þingvöllum. Núna skulum við leggja í hann en vertu
með augun opin fyrir næsta stoppi. Það verður merkt númer #2 á vörðu hægra
megin á veginum við bæinn England. Vörður hafa verið notaðar frá landnámi í
þeim tilgangi að rata milli staða. Því oft getur verið mikil þoka á heiðum og þá
gott að hafa eitthvað til að vísa manni veginn. Varða er hleðsla úr grjóti en við
munum sjá eina slíka innan skamms. Vörður eru friðlýstar og því má ekki
hrófla við þeim.

England #2
Nú keyra ferðamenn áfram veginn þar til þeir sjá vörðu við vegamót merkta númer
#2. þá er stoppað og hlustað á leiðsögn sem merkt er númer #2 í símanum.
Ef við lítum hér upp í hlíðina hægramegin sjáum við bæinn England. En það
er frekar skrítið nafn á íslenskum bæ en það er til saga um nafnið.
Bóndinn á Englandi fór eitt sinn í Borgarnes að kaupa vörur. Þegar hann var
búinn að finna það sem hann þurfti fór hann að kassanum og bað
þjónustustúluna að skifa þetta á sig. Spyr þá stúlkan frá hvaða bæ maðurinn sé,
Hann segist vera frá Englandi og þegar hann sér hvað stúlkan verður hissa
segir hann: “JÁ England er víðar en í Kaupmannahöfn”.
Eins og flestir vita er Kaupmannahöfn í Danmörku, þetta gefur kannski til
kynna hversu lítið bóndinn á Englandi hafði ferðast.
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Ef ekið er aðeins lengra er brú yfir ána og þar er að finna jarðhita. Í gamla
daga voru þar hlaðnar laugar þar sem fólk í dalnum æfði sund.
Þessar laugar hafa verið endurbyggðar og er hægt að baða sig þar. En hafið í
huga að næsta stopp er Krosslaug og hún er heitari og kannski væri gaman að
skella sér í hana.

Krosslaug (Reykjalaug) #3
Við Krosslaug verður leikþáttur sem ferðamenn geta horft á.
Leikþátturinn fjallar um það þegar Vestanmenn voru skírðir í Krosslaug eftir að hafa
tekið Kristni á Þingvöllum árið 1000. Þeim stóð til boða að vera skírðir á Þingvöllum
en flestir vildu ekki baðast í köldu vatni (Jón G.Snæland & Þóra Sigurbjörnsdóttir,
2009, bls. 83) (Ingibjörg Bergþórsdóttir, 1994, bls. 34). Eftir leikþáttinn væri gott að
skella sér í laugina eða hið minnsta fara í fótabað. Laugin er lítil en mjög heit eða um
42°. Höfundur telur að þetta stopp sé eitt af þeim sem ætti að gefa eina bestu
upplifunina því þetta er ein besta náttúrulaug í Borgarfirði og þótt víðar yrði leitað.
Eftir að búið er að baða sig í lauginni er haldið áfram, rétt áður en haldið er upp bratta
brekkur er næsta stopp.

Mynd 8- Krosslaug (Republik Film Productions)

Þverfell #4
Þverfell er næst efsti bær í Lundarreykjadal og sjáum við hann hér á vinstri
hönd.
Kristmann Guðmundsson (1901-1983), rithöfundur og skáld, fæddist að
Þverfelli. Hann var mjög umdeildur og jafnvel pólitískt ofsóttur. Hann ólst upp
hjá móðurforeldrum sínum, en Kristmann var lausaleiksbarn og segir skáldið í
fyrsta bindi endurminninga sinna, að hann hafi verið óboðinn gestur og
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óvelkominn í þennan heim. Hann flutti til Noregs 23 ára þar sem hann náði
góðum tökum á norsku ritmáli og varð á undraskömmum tíma einn vinsælasti
höfundurinn sem skrifaði á norsku og í fyllingu tímans voru verk hans þýdd á
hátt í fjörutíu tungumál. Í íslenskri bókmenntasögu segir að verk Kristmanns
Guðmundssonar hafi verið þýdd meira en verk nokkurs annars íslensks
rithöfundar á 20. öld, að Halldóri Laxness undanskildum. Til marks um
vinsældir hans gaf Þýska kvikmyndafyrirtækið Greven film út bíómynd
eftir bókinni Morgun lífsins árið 1955, en myndin var tekin upp í Svíþjóð og
hét Du darfst nicht länger schweigen. Árin hans á Þverfelli settu mark á líf
hans og koma það fram í mörgum bókum. Kristmann var mjög skyggn sem
barn og lék sér við huldufólkið í hlíðunum fyrir ofan bæinn (Listavinafélag
Hveragerðar, án árs).

Nú skulum við hlíða á lýsingar Kristmanns frá því þegar hann lék sér við
huldufólkið í hlýðinni fyrir ofan Þverfell.
Þegar ég man fyrst eftir, var huldufólkið mér hartnær jafn eðlilegt
fyrirbæri og nágrannar okkar á næstu bæjum. Börn þess voru um skeið
einu leikfélagar mínir, sérstaklega lítil telpa, nokkru eldri en ég. Við
við vorum mjög samrýnd, en tveir strákar, sex eða sjö ára gamlir,
slógust oft í fylgd með okkur. Telpan hét Ingilín, en drengirnir Mahem
og Elías. Ekki veit ég, hvernig mér urðu kunn nöfn þeirra, en amma
hefur sennilega sagt mér þau. Nöfnin Mahem og Ingilín hef ég aldrei
rekizt á í vorum heim.
Hvernig voru þau í hátt þessi börn ? Strákunum man ég óljóst eftir,
nema að Elías var ljós og Mahem dökkur. En litla stúlkan er mér
allminnisstæð. Klæðaburður þeirra var ekki mjög frábrugðinn því sem
ég átti að venjast en léttari og litskrúðugri. Allt virtist Huldufólkið
sviphreinna og frjálslegra en við. Ekki var það þó beinlínis góðlegt,
heldur miklu fremur ástríðuvana. Bærinn, sem leiksystkin mín áttu
heima á, var örskammt frá Þverfelli, norðan Kvíagils. Valborg hét
húsfreyjan þar. Hún var svipmeiri og góðlegri en annað Huldufólk,
enda virtist hún mikils metin af því. Þær voru vinkonur, amma mín og
hún. Þó minnist ég ekki að hafa séð þær saman nema einu sinni. En
það man ég, að þá stund var amma unglegri og fallegri en hún átti
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vanda til. Ekki fæ ég skilið, hvernig á því stóð. Valborg vitjaði hennar
oft í draumi, og kvað amma þeim veitast léttar að tala saman þannig.
En ekki man ég eftir því, að mig dreymdi Huldufólksbörnin, meðan ég
var á Þverfelli (Kristmann Guðmundsson, 1959, bls. 35)

Útsýnisskífa #5
Ef veður er gott ætti að vera gott útsýni hér og er það einmitt ástæðan fyrir því
að við stoppum hér.Við skulum ganga upp göngustíginn því þar er útsýnisskífa
og við skulum njóta útsýnisins. Þegar að skífunni er komið blasir við okkur
fagur fjallahringur, jöklar, tindar, vötn og heiðar. Nú skulum við hlusta hvort
við heyrum í einhverjum fuglum.

Hér yrði notaður tími til að lýsa því sem fyrir augum ber, helstu fjöllum, gróðri og
dýralífi. Skífan var reist 1996 og annaðist Jakob Hálfdanarson tæknifræðingur
smíðina. Þetta er vönduð skífa sem mun nýtast ferðamönnum í mörg ár (mbl.is, 1996).
Við veginn er bílastæði sem hægt væri að gera veglegra og jafnvel aðstöðu til að
setjast niður og fá sér nesti. Hönnun þess þarf þó af passa vel við landslagið.

Hallbjarnarvörður #6
Hér ofar í hlíðinni eru Hallbjarnavörður en þó hafa menn deilt um hvar þær
séu enda engar vörður að finna. Hallbjarnavörður draga nafn sitt af
átakanlegum atburði, sem gerðust á landnámsöld. Hallbjörn sá, sem vörðurnar
draga nafn af, var veginn á þessum slóðum. Var hann á leið að vestan og suður
á land. Hafði hann krafist þess, að Hallgerður, kona hans, yrði honum
samferða, en þegar hún neitaði því gekk hann til hennar og kvað:
vísu (Sigurður Helgasson, 1942, bls. 106) (Ingibjörg Bergþórsdóttir, 1994.
bls. 33).
,,Ölkarma lætr erma
eik, firrumk þat, leika
Lofn fyr lesnis stafni
línbundin mik sínum;
bíða man ek of brúð
(böl gervir mik fölvan)
snertumk harmr í hjarta
hrót, aldrigi bótir”
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Vísa þessi hefur verið skýrð eitthvað á þessa leið: Hin línklædda kona lætur
mig leika frammi fyrir sér. Ég forðast það. Ég mun aldrei bíða hennar bætur.
Harmurinn nagar rætur hjarta míns. Því næst hjó hann af henni höfuðið og reið
á brott. Snæbjörn galti, frændi Hallgerðar og elskhugi, að því er virðist, veitti
Hallbirni eftirför með 12 menn í för. Hallbjörn var á ferð með tveimur öðrum
og, voru þeir allir drepnir. Hallbjarnarvörður minna enn í dag á þenna atburð
(Sigurður Helgasson, 1942, bls. 106). Til eru sögur um miklar draugasögur frá
þessum slóðum og ef fólk hefur áhuga á draugasögum er um að gera að tjalda
á þessum slóðum og kanna hvort eitthvað yfirnáttúrlegt er að sjá.

Skjaldbreiður #7
Ef við lítum hérna til vinstri sjáum við fjall sem er ólíkt öðrum fjöllum í
nágrenninu. Það líkist skildi og dregur nafn sitt af þeirri lögun sinni og heitir
Skjaldbreiður. Fjallið er fornt eldfjall og talið er að það sé allt að 9 þúsund ára
gamalt. Talið er að það hafi myndast í löngu gosi eftir að ísöld lauk þar sem
hinir miklu hraunstraumar gátu hindrunarlaust flætt til allra átta. Með þeim
hætti hlóðst fjallið upp og er nú til að sjá eins og skjöldur á hvolfi. Auðvelt er
að ganga á fjallið og í toppi þess er mikill og djúpur gígur. Hann er hringlaga,
um 300 m í þvermál og auðvelt að ganga allan hringinn eftir börmunum.
Jónas Hallgrímsson eitt frægasta skáld Íslandssögunnar reið umhverfis
,,Skjaldbreið” aðfaranótt 15. júlí 1841. Eftir þá ferð orti hann hið stórkostlega
kvæði Fjallið Skjaldbreiður, sem allir Íslendingar þekkja, sem hafa áhuga á
ljóðum á annað borð. "Fanna skautar faldi háum fjallið allra hæða val" segir
skáldið í upphafi ljóðsins (Ari Trausti Guðmundsson, 2004, bls. 238).

Biskupsbrekka #8
Hér á hægri hönd sjáum við stikaða gönguleið og ef henni er fylgt þá komum
við að Biskupsbrekku en þetta er 15-20 mínútna ganga. Þar er falleg laut og
gott að taka með sér nesti. Þar er kross til miningar um Jón Vídalín biskup sem
lést þar 30. ágúst 1720. Þá var hann á leið vestur á Snœfellsnes til þess að sjá
um jarðarför séra Þórðar Jónssonar mágs síns. Höfðu þeir lofað að jarðsyngja
þann er fyrr félli frá. Rétt áður en Jón Vídalín lést samdi hann vísu (Ingibjörg
Bergþórsdóttir, 1994, bls.33) og (Sigurður Helgasson, 1942, bls. 106).
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,,Herra guð í himnasal,
haltu mér við trúna.
Kvíði ég fyrir Kaldadal,
kólna tekur núna”.

Mynd 9- Krossinn við
Biskupsbrekku (Ljósmyndari Inga Helgadóttir)

Meyjarsæti #9
Nú höfum við ekið niður bratta brekku sem kallast Meyjarsæti.
Meyjarsætið dregur nafn sitt af því að þar áttu konur að hafa setið á meðan
karlar þeira glímdu á flötunum fyrir neðan. Nú verður sýndur leikþáttur þar
sem Glíma er kynnt.
Glíman er þjóðaríþrótt Íslendinga og hefur lifað með þjóðinni allt frá
Þjóðveldisöld. Talið er að landnámsmenn hafi flutt glímuna með sér hingað.
Glíman á rætur sínar að rekja til Norðurlanda annars vegar og Bretlands hins
vegar. Hér á Íslandi runnu þessi fangbrögð saman í fjölbreytt fang með tökum
í föt og fjölda bragða. Íslendingasögur segja víða frá því að menn reyndu með
sér í glímu og lesa má í heimildum að meira reyndi á krafta en tækni á þeim
tíma. Á þeim öldum sem liðið hafa hefur glíman þróast frá frumstæðu fangi til
íþróttar sem gerir miklar kröfur til iðkenda sinna um tækni og snerpu.
Á fyrri öldum þótti enginn maður með mönnum nema hann væri hlutgengur í
glímu. Smalamenn tóku eina bröndótta sér til hita og glímt var eftir
kirkjuferðir og í landlegum vermanna (Örlygur Hálfdánarson,199, bls. 516).
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Mynd 10- Vegurinn um Meyjarsæti (Ljósmyndari Inga Helgadóttir)

Endastöð #10
Rétt áður er beygt er út á malbikið við Þingvelli er komið að síðasta stoppinu sem er
jafnframt upphafið ef ekið er í gagnstæða átt. Þar er fólki þakkað fyrri komuna og
bent á helstu þjónustu og áhugaverða staði. Ef aðrir ferðamannavegir væru komnir
væri gott að hvetja ferðamenn til að kynna sér þá.
Þá er þessari leiðsögn lokið við þökkum ykkur fyrir komuna og vonum að þið
njótið ferðalags ykkar um landið. Ef þið farið hér til vinstri er þar að finna
upplýsingarmiðstöð, þar er einnig veitingasala og salernisaðstæða. Svo
hvetjum við ykkur að skoða ykkur um á Þingvöllum og njóta fallegrar náttúru
og kynna ykkur þá miklu sögu sem þar er að finna.
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Framkvæmdaáætlun-tímaröð
Ofangreind lýsing á leiðsögn eru fyrstu hugmyndir höfundar, en um leið telur hann
brýnt að vinna að leiðsögninni í samvinnu við ýmsa aðila og því er gert ráð fyrir
ákveðnu framkvæmdaferli sem tilgreint er hér að neðan í tímaröð.
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Niðurstöður verkefnis
Verkefnið er háð því að áhugi heimamanna sé fyrir hendi því annars væri verið að
synda á móti straumnum. Mikilvægt er að hafa sterkan hóp á bakvið verkið sem vill
vinna án þess að græða beint. Höfundur telur að það vera hag Borgarbyggðar að
styrkja þetta verkefni. Því ef vel heppnast ætti það að auka komu ferðamanna í
sveitarfélagið. Ekki er til neinn ferðamannavegur á Íslandi og því ekki búið að móta
hvaða kröfur þarf að uppfylla til að geta kallað sig slíkan. Vegagerðin hefur þó gefið
út skýrslu sem hjálpar mikið í þeirri vinnu.
Vegurinn er lokaður yfir veturinn og því ekki hægt að nota hann þá. En vonandi líður
að því að þarna komi heilsárs vegur.

Ferðamannavegir raunhæfir á Íslandi?
Á Íslandi hefur aukning ferðamanna sem koma hingað til lands verið 7,3% að
meðaltali frá aldamótum 2000 til dagsins í dag. Fjölgunin hefur verið nokkuð stöðug
en árið 2012 voru öll met slegin hvað varðar komu ferðamanna til landsins. Þá komu
672.900 ferðamenn til landsins (Oddný Þóra Óladóttir, 2013, bls. 2). Því telur
höfundur að nauðsynlegt sé að auka framboð í ferðaþjónustu og dreifa fjöldanum.
Ísland hefur mikið af ónýttum tækifærum í gömlum leiðum um fallega náttúru og
sögufræga staði. Þórarinn Malmquist arkitekt talar um að nóg sé komið að reddingum
í ferðaþjónustu á Íslandi og telur að huga þurfi betur að dreifingu ferðafólks til að við
getum tekið við auknum fjölda ferðafólks. Þar horfir hann til Ferðamannavegs og
segir hann vera góð lausn og henti vel á Íslandi (Þórainn Malmquist, 2011, bls. 1113).
Fríða Björk Eðvarðsdóttir landslagsarkitekt talar um mikilvægi þess að ferðamenn
upplifi sem mest á ferðalaginu en ekki bara á áningastað. Hún talar einnig um að
góður ferðamannavegur virki sem markaðsetning fyrir ferðaþjónustu í nágrenni við
veginn (Þórainn Malmquist, 2011, bls. 25-27).
Verkefnin á Snæfellsnesi og Vaðlaheiði sýna einnig fram á að margt er í vinnslu og
voandi komast þau verkefni á koppinn sem fyrst. Staðan á verkefni á Vaðlaheiði er sú
að framkvæmdir stranda enn á skorti á fjármagni, en hugmyndin er komin og vonandi
verður hún að veruleika (Arnhildur Pálmadóttir munnleg heimild, 25. febrúar 2013).
Höfundur telur að ferðamannavegir geti gert margt fyrir staði sem fá fáa ferðamenn
inn á sitt svæði en hafa upp á margt að bjóða.
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Í Noregi hefur ferðamannavegurinn virkað sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn (Berre, N.
og Lysholm, H. 2010, bls. 11). Höfundur telur að ferðamannavegir þurfi ekki að kosta
mikið og ætti það að vera hagur sveitafélaga að leggja pening í verkið. Dæmi um veg
sem gæti orðið ferðamannavegur fyrir lítinn kostnað er Hvalfjörðurinn þar er
malbikuð leið um fallega náttúru. Í botni fjarðarins er Glymur hæsti foss á Íslandi. En
eins og fram kom í fræðilega kaflanum eru ýmsir utanaðkomandi þættir sem geta haft
áhrif.

Er ferðamannavegur um Uxahryggi raunhæfur?
Eins og fram kemur á blaðsíðu 21 í skýrslu VSÓ ráðgjöf þá flokkast Uxahryggir undir
einn af sex vegum sem nefndir eru sem mögulegir ferðamannavegir (Vegagerðin,
2009, bls. 21). Því er ljóst að hann fellur undir þær skilgreiningar sem gefnar hafa
verið. Fríða Björk Eðvarðsdóttir landslagsarkitekt talar um að ferðamannavegir þurfi
að byggja á sérstöðu landsins (Þórainn Malmquist, 2011, bls. 25-27). Uxahryggir eru
gömul þjóðleið með mikla sögu og því er það sérstaða vegarins. Höfundur tekur
aðeins nokkar staði fyrir í sinni hugmynd að leiðsögn en það er mikið meira efni sem
hægt væri að vinna úr. Ekki þarf að búa til neinar sögur því úr nægum efnivið er að
vinna úr. Vegurinn tengir Borgarfjörð og Þingvelli saman en báðir staðir eru fjölsóttir
ferðamannastaðir. Höfundur telur því Uxahryggi vera góðan kost frá einum stað á
annan. Framkvæmdir í vegagerð hafa verið í Lundarreykjadal og búið er að setja
bundið slitlag á hluta vegarins. Líklegt er að bundið slitlag verið komið að
Brautartungu eftir nokkur ár en þar er áætlað að upphaf ferðamannavegarins verið.
Bættar samgöngur ættu að gera það meira spennandi að nýta leiðina. Helstu
takmarkanir vegarins eru þær að hann er ófær um vetur og ýtir því ekki undir
vetrarferðaþjónustu. Viðhald á veginum er einnig mjög misjafnt og oft er hann eitt
þvottabretti. Með aukinni notkun er þó líklegt að þrýstingur aukist á stjórnvöld og þar
með Vegagerðina og viðhald batni í kjölfarið.
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Hagnýtt gildi
Hönnun ferðamannavegur um Uxahryggi er hagnýtt verkefni í ferðamálafræði sem
gengur út á það að koma með nýja vöru á markað í íslenskri ferðaþjónustu. Ef
verkefnið verður að veruleika ætti það að vekja athygli á því svæði sem leiðin liggur
um og ýta undir möguleika á ferðaþjónustu á svæðinu. Einnig gæti þetta verkefni
orðið til þess að fleiri fari af stað með hugmynd að ferðamannavegi á öðrum stöðum á
landinu. Það væri mjög jákvætt því höfundur telur að verkefnin ættu að hjálpa hvort
öðru að auglýsa sig. Þetta verkefni opnar vonadi augu þeira sem búa á því svæði sem
vegurinn er um sögu staðarins og tækifærin sem leynast í því.
Þetta BA-verkefni er aðeins fyrsti liðurinn í langri vinnu að gerð ferðamannavegar
yfir Uxahryggi sem vonandi verður að veruleika í framtíðinni.
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Lokaorð
Ferðalög fólks eru að aukast um allan heim og hefur aukningin verið mikil á Íslandi
síðustu árin. Því telur höfundur mikilvægt að auka framboð og dreifa ferðamönnum
betur um landið. Ferðamannavegir eru gott tæki til að stuðla að þessu og með þeim er
hægt að beina ferðamönnum inn á svæði sem eru áhugaverð. Ferðamannanvegir ættu
einnig að auka upplifun ferðamanna á leið sinni um landið. Ferðamannavegur um
Uxahryggi ætti ef vel tekst til að vera góð leið til að laða hluta þeirra ferðamanna sem
koma á Þingvelli yfir í Borgarfjörð. Mikilvægt er að Borgarbyggð hugsi um þetta sem
byggðarmál, því þetta eykur möguleika á atvinnu í uppsveitum. Það skiptir máli að
vinna að gerð ferðamannavegarins í sátt við heimamenn.
Verkefni gengur þó ekki aðeins út á það að fá fleiri ferðamenn á þetta svæði. Með
ferðamannavegi er verið að varðveita og vekja áhuga heimamanna á þeirri sögu og
náttúru sem svæðið hefur upp á að bjóða.
Höfundur vonast til að að ferðamannavegir eigi eftir að ryðja sér til rúms á Íslandi á
næstu árum og að hugmyndirnar sem hafa verið til umfjöllunar í þessari ritgerð muni
nýtast í þeirri vinnu.
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