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Abstract  
The development of infrastructure within well travelled tourist areas is the premise for 

accommodating all the tourists that travel around Iceland each year and Snæfellsnes National 

Park is no exception. It is essential that the conservation and the utilization of areas concur in 

national parks. All infrastructure needs to be based on the necessity of preserving nature as well 

as accommodating the tourists needs.  

The research objective is to explore whether the carrying capacity of its infrastructure has 

been reached in Snæfellsnes National Park. The study examines if the development of 

infrastructure and organization suit the advancement of tourism in the national park. The area of 

research is primarily Snæfellsnes National Park but a wider area will be covered regarding: 

transportation, accommodation and catering. 

The research main results are that the carrying capacity of infrastructure has widely been 

reached and it is crucial to react quickly for the National Park to fulfill its responsibility.  

Preferable future development of the infrastructure in Snæfellsnes National park should 

focus on preserving nature in every possible way and sufficiently serve all of its visitors. 
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Útdráttur 
Uppbygging innviða á fjölförnum ferðamannastöðum er forsenda þess að hægt sé að taka á móti 

þeim ferðamönnum sem ferðast um Ísland ár hvert og þar er þjóðgarðurinn Snæfellsjökull engin 

undantekning. Það er mikilvægt að stjórnvöld vinni að uppbyggingu þjóðgarða með það að 

leiðarljósi að verndun og nýting svæða fari saman. Því þarf öll uppbygging innviða að miðast við 

að vernda náttúru og að uppfylla þær þarfir sem ferðamaðurinn hefur. 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvort þolmörkum innviða í þjóðgarðinum 

Snæfellsjökli sé náð. Með rannsókninni er reynt að átta sig á því hvort uppbygging innviða og 

skipulag sé í takt við þá ferðamennsku sem þróast hefur í þjóðgarðinum. Rannsóknarsvæðið er 

fyrst og fremst þjóðgarðurinn Snæfellsjökull en farið er út fyrir þau mörk þegar fjallað er um, 

samgöngur, gistingu og veitingar.  

Helstu niðurstöður eru þær að þolmörkum innviða sé víða náð og nauðsynlegt er að 

bregðast hratt við til að þjóðgarðurinn uppfylli þær kröfur sem til hans eru gerðar.  

Æskileg framtíðaruppbygging innviða í þjóðgarðinum Snæfellsjökli ætti að vera sú að 

tekið sé tillit til náttúrunnar í hvívetna og einnig að þjóðgarðurinn þjóni öllum gestum sem hann 

heimsækja á viðunandi hátt.  

 

Lykilorð: 
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull, þolmörk, innviðir, þjóðgarður, ferðamenn.  
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Formáli 
Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA-prófs í ferðamálafræðum við Ferðamáladeild Háskólans 

á Hólum. Ritgerðin telst til 12 ECTS eininga og var unnin á tímabilinu desember 2012 til apríl 

2013. Leiðbeinandi minn var Bergþóra Arnadóttir, stundakennari við Háskólann á Hólum og 

þakka ég henni gott samstarf og handleiðslu. Ég þakka viðmælendum mínum fyrir góðar 

viðtökur og veittar upplýsingar. Guðbjörg Gunnarsdóttir, þjóðgarðsvörður fær bestu þakkir fyrir 

allar upplýsingarnar og hjálpsemina. Mömmu og pabba þakka ég fyrir stuðning og hvatningu. 

Óðni bróður þakka ég fyrir yfirlestur. Magndísi Huld, vil ég þakka fyrir yfirlestur, þolinmæði, 

stuðning og hvatningu og dætrum mínum þremur fyrir þolinmæði og tillitssemi.  

 

 

Ólafsvík, 26. apríl 2013  

Lárus Kjartansson 
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1 Inngangur 
Þegar höfundur valdi sér ritgerðarefni við Háskólann á Hólum haustið 2012, ákvað hann að taka 

fyrir þolmörk innviða á fjölförnum ferðamannastöðum. Það gerði hann vegna reynslu sinnar sem 

landvörður í þjóðgarðinum á Þingvöllum, Dyrhólaey og sem svæðalandvörður á Vesturlandi en 

þar eru meðal annars friðlýstu svæðin Eldborg, Grábrókargígar og Hraunfossar. Þessi reynsla 

kenndi honum að það er mikil þörf á því að byggja upp aðstöðu og þjónustu við vinsælar 

náttúruperlur. Uppbygging á bílastæðum, göngustígum, salernum og vegum eru nauðsynlegir svo 

hægt sé að taka á móti öllum þeim innlendu og erlendu ferðamönnum sem ferðast um Ísland ár 

hvert. Sérstaklega ef horft er á þá þróun sem átt hefur sér stað á undanförnum árum og þá spá 

sem liggur fyrir varðandi fjölgun ferðamanna hingað til lands. Á mynd 1.1 sést vel hvernig 

erlendum farþegum sem fara um Keflavíkurflugvöll hefur fjölgað en sem dæmi þá voru þeir 309 

þúsund árið 2003 en 647 þúsund árið 2012 (Hagstofa Íslands, e.d. (a)). Það er fjölgun farþega 

upp á 338 þúsund á tíu ára tímabili. Þá eru ótaldir allir þeir sem komu hingað til lands með 

skemmtiferðaskipum auk þeirra þúsunda Íslendinga sem ferðast um eigið land á ári hverju. Það 

er því rík ástæða til að byggja upp sterka innviði á helstu ferðamannastöðum eins og til dæmis í 

þjóðgörðum landsins. 

 

Mynd 1.1 – Fjöldi erlendra ferðamanna sem fór um Keflavíkurflugvöll (Hagstofa Íslands, e.d. (a)) 

Höfundur ákvað að beina sjónum sínum að Snæfellsnesi og taka fyrir þjóðgarðinn 

Snæfellsjökul þar sem hann hefur góð tengsl við þjóðgarðinn og auk þess sem sambærileg 

rannsókn hefur ekki verið gerð þar áður. Árið 2001 voru þolmörk ferðamennsku rannsökuð í 
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þjóðgarðinum Skaftafelli og árið 2003 voru þolmörk ferðamennsku rannsökuð í friðlandinu á 

Lónsöræfum og í Landmannalaugum.  

Friðlýst svæði á Íslandi eru 109 talsins. Margir þættir geta haft neikvæð áhrif á 

verndargildi friðlýstra svæða þó að áhrif mannlegra umsvifa vegi þar þyngst en friðlýst svæði eru 

oft vinsælir áfangastaðir ferðamanna (Umhverfisstofnun, e.d. (a)). Í skýrslu 

Umhverfisráðuneytisins Velferð til framtíðar fyrir árin 2010-2013, þar sem lögð er upp 

stefnumörkun Íslands um sjálfbæra þróun, kemur fram að bregðast þurfi við niðurstöðum 

rannsókna á þolmörkum ferðamannastaða með aðgerðum til að sporna við skemmdum vegna 

álags. Einnig er lagt til að leggja og merkja göngustíga á ákveðnum friðlýstum svæðum með það 

markmið að bæta aðgengi almennings að náttúru landsins og búa svæðin jafnframt undir aukið 

álag af vaxandi ferðamannastraumi (Umhverfisráðuneytið, 2010). 

1.1 Markmið og uppbygging ritgerðar 
Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á hvort þolmörkum innviða í þjóðgarðinum 

Snæfellsjökli sé náð. Samkvæmt skýrslu sem Ferðamálastofa vann fyrir Samgönguráðuneytið í 

tengslum við Ferðamálaáætlun (2006-2015) þá var þolmörkum ferðamannastaða skipt upp í fjóra 

hluta: þolmörk náttúrulegs umhverfis, þolmörk ferðamanna, þolmörk heimamanna og þolmörk 

innviða. Í skýrslunni voru þolmörk innviða skilgreind sem „framboð og nýting á manngerðu 

umhverfi t.d. gistirými, sætafjöldi á veitingastöðum, hversu mörgum gestum salerni anna eða 

hversu mikla umferð vegir og stígar bera“ (Ferðamálastofa, 2006, bls. 6). Í skýrslunni 

Ferðaþjónusta á Vesturlandi, staða og stefna: 2012-2015 eru innviðir flokkaðir sem vegir og 

vegmerkingar, fjarskipti, salernisaðstaða, stígar, upplýsingaskilti og merkingar áhugaverðra 

staða. En með grunngerð er átt við gistingu, veitingasölu og afþreyingu (Markaðsstofa 

Vesturlands, 2012, bls. 7). Fyrrnefndar skilgreiningar eru hafðar til hliðsjónar varðandi 

rannsóknina en höfundur ákvað að taka fyrir eftirtalda innviði: aðgengi, afþreyingu, akvegi, 

bílastæði, gistiþjónustu, göngustíga, hreinlætisaðstöðu, merktar gönguleiðir, reiðleiðir, 

samgöngur,  upplýsingar og veitingaþjónustu. 

Með rannsókninni er reynt að átta sig á því hvort uppbygging innviða og skipulag sé í takt 

við þá ferðamennsku sem þróast hefur í þjóðgarðinum og leitast verður við að svara eftirfarandi 

spurningum: 

 Hverjir eru innviðir þjóðgarðsins Snæfellsjökuls og nágrennis? 

 Hversu margir ferðamenn koma í þjóðgarðinn Snæfellsjökul? 
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 Hversu mikið eru innviðirnir nýttir og hvernig nýtast þeir? 

 Er munur á framboði og nýtingu á innviðum eftir árstíðum? 

 Ber þjóðgarðurinn þann fjölda ferðamanna sem sækja hann heim? 

 Hverskonar uppbygging innviða er æskileg innan þjóðgarðsins?  

Rannsóknarsvæðið er fyrst og fremst þjóðgarðurinn Snæfellsjökull. Þó er farið út fyrir þau mörk 

í sumum tilfellum eins og þegar fjallað er um, samgöngur, gistingu og veitingar. Einnig verður 

litið á allt árið sem rannsóknarefni en höfundi fannst það áhugavert í ljósi yfirlýsingar 

ríkisstjórnarinnar frá 5. maí 2011 um fjölgun ferðamanna og starfa yfir vetrartímann undir 

verkefnisheitinu „Ísland – allt árið“ sem Íslandsstofu var falið að sjá um (Íslandsstofa, e.d.). Í 

tengslum við verkefnið voru gerðar skýrslur fyrir alla landshluta varðandi þau tækifæri í 

heilsársferðaþjónustu sem eru fyrir hendi og kom hún út í júní árið 2011. Í henni kom fram að 

Snæfellsnes/Dalir séu eitt af þremur landsvæðum ásamt Reykjavík og Borgarfirði sem eiga hvað 

mesta möguleika á að efla ferðaþjónustu utan háannar en 49% af þeim sem spurðir voru töldu 

svæðið eiga mikla möguleika (Ferðamálastofa, 2011, bls. 1 og 15). 

1.2 Þjóðgarðar 
Þjóðgarðar fela í sér auðlegð fyrir viðkomandi svæði og þjóðgarður getur í raun verið vörumerki 

með mikið aðdráttarafl. Í þjóðgarða sækir fólk til að upplifa eitthvað einstakt en þjóðgarðar hafa 

verið að taka breytingum í takt við vaxandi áskorun um að verndun og nýting svæða þurfi að fara 

saman (Þjóðgarðar, e.d. (a)). Íslendingar eiga þrjá þjóðgarða, elstur er þjóðgarðurinn á 

Þingvöllum, stofnaður árið 1930, en hann hefur jafnframt verið skráður á heimsminjaskrá 

UNESCO (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, e.d.). Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull var stofnaður árið 

2001 og er eini þjóðgarðurinn sem liggur að sjó (Umhverfisstofnun, e.d. (b)). 

Vatnajökulsþjóðgarður var stofnaður árið 2008 og nær hann yfir allan Vatnajökul og stór svæði í 

nágrenni hans, þar á meðal Skaftafell og Jökulsárgljúfur. Vatnajökulsþjóðgarður spannar um 

13% af flatarmáli Íslands og er stærsti þjóðgarður Evrópu (Vatnajökulsþjóðgarður, e.d.). 

1.3 Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull 
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull er á utanverðu Snæfellsnesi. Hann er um 170 ferkílómetrar að 

stærð og liggur hann að sjó að stórum hluta (Umhverfisstofnun, e.d. (c)). Þjóðgarðurinn var 

 stofnaður þann 28. júní 2001 á grunni ákvæða náttúruverndarlaga nr. 44/1999. Þar segir í 51. gr. 

að umhverfisráðherra geti lýst landsvæði þjóðgarð, til að varðveita það með náttúrufari sínu og 

leyfa almenningi aðgang að því eftir tilteknum reglum (Þjóðgarðar, e.d. (b)).  
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Ríki og sveitarfélög ráða miklu um þróun ferðamennsku á Íslandi og er það í takt við 

þjóðgarðinn Snæfellsjökul en hann heyrir undir Umhverfisstofnun sem heyrir svo aftur undir 

Umhverfisráðuneyti og eru allar ákvarðanir um uppbyggingu í þjóðgarðinum teknar af hinu 

opinbera. Aftur á móti þá er skipulagsvaldið hjá sveitarfélaginu Snæfellsbæ.  

1.3.1 Verndaráætlun fyrir þjóðgarðinn 
Þann 15. júní 2010 staðfesti 

þáverandi umhverfisráðherra 

verndaráætlun fyrir þjóðgarðinn 

Snæfellsjökul. Verndaráætlunin 

felur í sér stefnumörkun til 

framtíðar og er jafnframt 

stjórntæki sem tekur meðal 

annars á landvörslu, skipulagi, 

vernd og stjórnun. Markmið 

verndaráætlunar fyrir 

þjóðgarðinn Snæfellsjökul er að 

tryggja að náttúra þjóðgarðsins 

fái að þróast eftir eigin lögmálum 

eins og kostur er um leið og 

almenningi er gert kleift að njóta 

þess sem svæðið hefur upp á að bjóða (Umhverfisstofnun, e.d. (e)).  

Í verndaráætlun kemur fram að þjónustukjarnar í þjóðgarðinum Snæfellsjökli séu tveir, 

þjóðgarðsmiðstöð á Hellissandi og gestastofa á sunnanverðu Snæfellsnesi. Núverandi staðir 

Hellissandur og Hellnar eru fyrir utan mörk þjóðgarðsins en slíkt fyrirkomulag er talið 

ákjósanlegt og stuðla að betri nýtingu á ýmiss konar aðstöðu. Gert er ráð fyrir að gistiaðstaða: 

tjöld, fellihýsi og húsbílar verði utan við núverandi þjóðgarðsmörk. Við uppbyggingu í 

þjóðgarðinum er lögð áhersla á aðgengi fyrir alla og aðstaða eins og bílastæði, salerni, stígar og 

skilti verða á vinsælum stöðum innan þjóðgarðs (Umhverfisstofnun, 2010). „Árið 2007 var 

samþykkt af stjórnvöldum að byggja þjóðgarðsmiðstöð á Hellissandi fyrir 200 miljónir en ekkert 

hefur enn orðið af því“ (Guðbjörg Gunnarsdóttir munnleg heimild, 8. mars – 24. apríl 2013). 

 

Mynd 1.2 – Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull og nágrenni (Umhverfisstofnun, e.d. (d)) 
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2 Kenningar og hugtök 

Fræðileg umfjöllun ritgerðarinnar fjallar um kenningar og hugtök varðandi líftíma 

ferðamannastaða, sjálfbærni og þolmörk. 

2.1 Líftími ferðamannastaða 
Hver og einn ferðmannastaður á sér ákveðinn líftíma en árið 1980 kom Butler fram með 

hugtakið líftími ferðamannastaða og hannaði líkan sem nefnist Butler kúrfan. Hún útskýrir 

lífshlaup ferðamannastaða í sex þrepum en þau eru eftirtalin: uppgötvun, aðild, þróun, styrking, 

stöðnun og hnignun eða endurvakning, sjá mynd 2.1 og útskýringar hér fyrir neðan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uppgötvun: Fyrstu ferðamennirnir koma á svæðið en þeir skipuleggja sjálfir sínar ferðir 

auk þess sem komur þeirra eru óreglulegar.  

 Aðild: Fljótlega fjölgar ferðfólki og ferðirnar verða reglulegri en þá smá saman eykst sú 

þjónusta sem heimamenn bjóða upp á fyrir ferðalanga. 

 Þróun: Eftir því sem ferðamönnum fjölgar verður svæðið þróaðra, með þeim hætti að 

kynning á svæðinu hefst og utanaðkomandi aðilar koma meira að uppbyggingu 

svæðisins. 

 Styrking: Svæðið verður fjárhagslega háð ferðaþjónustu en að sama skapi dregur úr 

fjölgun ferðamanna.  

 Stöðnun: Eftir að fjölgun ferðamanna hefur náð hámarki og innviðir fullnýttir getur það 

skapað félagsleg og efnahagsleg vandamál fyrir svæðið. 

Mynd 2.1 – Líftímakúrfa ferðamannastaða (Butler R., 1980)  
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 Hnignun/Endurvakning: Þegar innviðir ferðamannastaða eru ofnýttir þá dregur úr 

samkeppnishæfni og ferðamönnum fækkar. Þá er hægt að bregðast við með endurnýjun 

til að auka aftur aðsókn að svæðinu. 

Annmarkar eru á kenningu Butlers en hún skýrir ekki ýmsa þætti sem geta haft áhrif á þróun 

ferðamannastaða eins og t.d. samkeppni og eftirspurn (Wilkinson, 1996). 

2.2 Sjálfbærni 
Alþjóða ferðamálaráðið (World Tourism Organization) lýsir hugtakinu sjálfbær ferðamennska á 

einfaldaðan hátt sem svo að það sé ferðamennska sem tekur tillit til ríkjandi og framtíðar 

efnahagslegra-, félagslegra og umhverfislegra áhrifa, og jafnframt tekst á við þarfir gesta, 

ferðaiðnaðarins, umhverfisins og nærsamfélagsins (World Tourism Organization, e.d.).  

2.3 Þolmörk ferðamannastaða 
Stofnun þjóðgarðsins Snæfellsjökuls hefur orðið til þess að kröfur um bætt aðgengi og aukna 

uppbyggingu manngerðs umhverfis hefur aukist. Á ferðamannastað eins og í þjóðgarðinum þar 

sem náttúra er helsta aðdráttaraflið er nauðsynlegt að gera sér grein fyrir hvernig uppbyggingu 

manngerðs umhverfis skuli háttað. Það er því mikilvægt að þekkja til hugtaksins þolmörk 

ferðamannastaða en sama hversu mikið er reynt að stuðla að verndun umhverfisins í 

ferðamennsku þá eru alltaf ákveðin takmörk fyrir því hversu mikinn ágang ferðamannastaðir 

þola. Það eru líka alltaf tiltekin mörk í ferðamennsku sem ekki er raunhæft að ná án þess að 

neikvæð áhrif verði meiri en fjárhagslegur ávinningur. 

Ágangur eða álag getur verið af ýmsu tagi en helstu áhrifavaldarnir eru eftirfarandi: 

 Álag á náttúruna 

 Álag á hagkerfið 

 Álag á samfélagið 

 Áhrif á ferðamenn 

Þessi tilteknu mörk má kalla þolmörk. Mathisen og Wall skilgreindu þolmörk ferðamannstaða 

sem svo að þau segðu til um hversu mikinn fjölda ferðamanna áfangastaður þyldi án þess að yrði 

breyting til hins verra á umhverfi áfangastaðarins og án þess að það bitnaði á upplifun 

ferðamannsins af staðnum (Cooper, C., o.fl., 2005, bls. 268).  
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2.4 Þolmörk innviða 
Innviðir ferðamannastaða taka til skipulags og landnýtingar áfangastaðar (Bergþóra Aradóttir, 

o.fl., 2003, bls. 25).  

 Þegar byggja skal upp ferðaþjónustu þurfa að eiga sér stað breytingar á manngerðu 

umhverfi fyrir ferðamenn (Cohen, 1972, bls. 168). Þessi uppbygging verður þeim mun 

mikilvægari þegar innviðir anna ekki þeim fjölda ferðamanna sem heimsækja viðkomandi svæði 

á háannatíma (Mathieson & Wall, 1982). 

Framboð og nýting gistirýmis, sætafjöldi á veitingastöðum, hversu mörgum salerni geta 

sinnt, hve mikla umferð vegir og stígar bera eru allt þættir sem hafa skal í huga þegar þolmörk 

innviða eru skoðaðir (Concalves & Aguas, 1997, bls. 15). Innviðir eru t.d. fullnýttir þegar 

vegakerfið annar ekki þeirri umferð sem þar fer um og eins geta innviðir takmarkað gestakomur 

ef þar er enga gistingu að fá.  
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3 Rannsóknaraðferð 

3.1 Undirbúningur 
Í desember 2012 byrjaði höfundur á því að skoða þolmarkarannsóknir sem gerðar hafa verið á 

friðlýstum svæðum á Íslandi,  meðal annars í Skaftafelli, Lónsöræfum og Landmannalaugum. 

Eftir það tók við ferli að afmarka rannsóknina og velja það svæði sem átti að taka fyrir. Í febrúar 

var ákveðið að taka fyrir þolmörk innviða í þjóðgarðinum Snæfellsjökli. Þá tók við sá kafli að 

kynnast svæðinu með því að lesa bækur, skýrslur og ræða við fólk. 

3.2 Aðferðir og gögn 
Notaðar voru bæði megindlegar og eigindlegar aðferðir við gagnaöflun en megindlegar aðferðir 

eru notaðar til að safna tölulegum gögnum en þær henta vel til að fá yfirlit um tiltekið svið, um 

viðhorf eða hegðunarmynstur (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, e.d.). Segja má að í 

megindlegri rannsókn sé áhersla á mælingar í tölum fremur en lýsingar í orðum öfugt við 

eigindlega rannsókn þar sem áhersla er á lýsingar í orðum fremur en tölulegar mælingar. 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands útskýrir að „eigindlegar aðferðir eru notaðar ef markmiðið 

er að grafast fyrir um hvaða merkingu eða skilning fólk leggur í ákveðna hluti. Slíkar rannsóknir 

byggja á viðtölum við einstaklinga og/eða hópa um ákveðið málefni. Bæði einstaklingsviðtöl og 

rýnihópar falla undir eigindlegar rannsóknir. Aldrei er hægt að alhæfa útfrá niðurstöðum sem 

fengnar eru með þessum hætti yfir á stærri hóp heldur veita eigindlegar rannsóknir dýpri innsýn í 

viðfangsefnið“ (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, e.d.). En með því að nota báðar þessar 

aðferðir þá var hægt að ná fram betri heildarmynd og fá meiri og dýpri upplýsingar en að nota 

aðeins aðra aðferðina. 

Með rannsókninni var ætlunin að kanna þolmörk innviða í þjóðgarðinum Snæfellsjökli og 

var rannsóknin framkvæmd eftir að fram hafði farið upplýsingaöflun í gegnum skýrslur og þau 

talnagögn sem voru aðgengileg, auk þess sem upplýsinga var aflað hjá aðilum sem þekkja 

þjóðgarðinn hvað best. Gagnaöflun var með þeim hætti að viðtöl voru tekin við valda aðila og 

einnig var notast við skriflegar heimildir.  

3.3 Viðmælendur 
Rætt var við: Guðbjörgu Gunnarsdóttur þjóðgarðsvörð reglulega frá 8. mars til 24. apríl en aðra 

var rætt við í gegnum síma eða í eigin persónu, allt eftir aðstæðum hverju sinni. Auk 

þjóðgarðsvarðar voru tekin viðtöl við Odd Haraldsson umsjónarmann Jöklaferða hjá Snjófelli, 
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Ólafíu Sveinsdóttur deildarstjóra skipadeildar hjá Atlantik, Þór Magnússon eiganda Hellaferða 

og rekstraraðila Vatnshellis, Jón Kristinn Ásmundsson hótelstjóra á Hótel Hellissandi og Rósu 

Björk Halldórsdóttur framkvæmdastjóra Markaðsstofu Vesturlands. Viðtölin voru tekin á 

tímabilinu, 8. mars til 24. apríl 2013 og voru þau hálfstýrð þ.e. viðmælendum var leyft að ræða 

málin en þó var reynt að afla ákveðinna upplýsinga.  

Þann 2. apríl fór höfundur um þjóðgarðinn til að meta ástand innviða og til að taka 

myndir en þann 5. apríl fór höfundur niður í Vatnshelli til að taka myndir og til að fá 

upplýsingar.    
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4 Niðurstöður 

4.1 Fjöldi ferðamanna 
Í þessum kafla er farið yfir tölur og gögn sem hjálpa til við að meta fjölda ferðamanna sem 

heimsækir þjóðgarðinn Snæfellsjökul en það eru tölur um bílaumferð, fjölda gesta í gestastofu 

þjóðgarðs á Hellnum, gistitölur á Vesturlandi, kannanir Ferðamálastofu á ferðahegðun, fjöldann í 

skipulögðum gönguferðum á vegum þjóðgarðs og þann fjölda sem farið hefur í Vatnshelli.  

4.1.1 Bílaumferð í þjóðgarðinum 
Í þessum kafla verður skoðuð sú þróun sem hefur átt sér stað á bílaumferð innan þjóðgarðsins 

Snæfellsjökuls frá árinu 2000 en notast var við upplýsingar sem Vegagerðin heldur utan um 

varðandi umferð á þjóðvegum landsins. Á mynd 4.1 má sjá að meðalumferð á dag yfir árið í 

þjóðgarðinum Snæfellsjökli hefur farið úr 50 bílum árið 2000 í 150 árið 2012.  

Byrjað var að leggja bundið slitlag á Útnesveg 574 árið 2003 frá Gufuskálum að Saxhóli 

en árið 2007 var malbikað frá Saxhóli að Purkhólum og árið 2008 var klárað að leggja bundið 

slitlag frá Purkhólum og suður fyrir þjóðgarðsmörk (Guðbjörg Gunnarsdóttir munnleg heimild, 

8. mars – 24. apríl). Á mynd 4.2 sést vel hvernig bætt aðgengi getur haft mikil áhrif á þann fjölda 

sem heimsækir svæði en meðalumferð á dag yfir árið að Djúpalóni fór úr 20 bílum árið 2009 og í 

yfir 80 bíla árið 2010. Ekki eru allir sem aka um þjóðgarðinn ferðamenn en rétt er að benda á að 

þeir sem aka frá Hellissandi til Reykjavíkur fara flestir um Fróðárheiði eða Vatnaleið því þær eru 

báðar styttri en sú leið að aka fyrir Jökul (Guðbjörg Gunnarsdóttir munnleg heimild, 8. mars – 

24. apríl). Sem segir okkur að þessi aukning á umferð má rekja að stærstum hluta til fjölgunar 

ferðamanna í þjóðgarðinum. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4.1 – Útnesvegur um þjóðgarðinn (Vegagerðin, e.d. (a)) 
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4.1.2 Gestastofan á Hellnum 
Landverðir hafa skráð niður þann 

fjölda sem heimsækir gestastofuna á 

Hellnum á hverju sumri frá árinu 

2004 þegar gestastofan var opnuð 

(Guðbjörg Gunnarsdóttir munnleg 

heimild, 8. mars – 24. apríl). Það 

gefur ákveðna vísbendingu um þann 

fjölda með heimsækir þjóðgarðinn 

Snæfellsjökul á hverju sumri en þó 

verður að hafa það hugfast að ekki 

heimsækja allir þjóðgarðsgestir 

gestastofuna og einnig að gestastofan er bara opin frá 20. maí til 10. september ár hvert. Ef mynd 

4.4 er skoðuð þá kemur í ljós að frá árinu 2004 hefur verið jöfn aukning frá ári til árs á komu 

ferðamanna í gestastofuna á Hellnum en árið 2009 virðist vera komið ákveðið jafnvægi og er 

erfitt að finna útskýringuna á því. 

Mynd 4.2 – Dritvíkurvegur að Djúpalóni (Vegagerðin, e.d. (a)) 

Mynd 4.3 – Gestastofan á Hellnum (Ljósm. Lárus Kjartansson, 
2013) 
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Mynd 4.4 – Fjöldi gesta á gestastofunni á Hellnum (Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull, 2004-2012) 

 

4.1.3 Gistinætur á Vesturlandi 
Til þess að átta sig betur á þróun ferðamennsku í og við þjóðgarðinn Snæfellsjökul var reynt að 

hafa uppi á tölum varðandi gistinætur í sveitarfélaginu Snæfellsbæ, þar sem enga gistingu er að 

fá innan þjóðgarðsmarka. Erfiðlega gekk að fá upplýsingar um nýtingu á gistirými í Snæfellsbæ 

og ákvað höfundur því að skoða þá þróun sem hefur verið á Vesturlandi til að reyna að átta sig á 

stöðunni. Upplýsingar um nýtingu voru fengnar hjá Hagstofunni sjá mynd 4.5 en 

skýrsluhöfundur telur að nýting gistirýmis í Snæfellbæ sé sambærileg og annarsstaðar á 

Vesturlandi. Snæfellsbær er í um 200 km fjarlægð frá Reykjavík (Vegagerðin, e.d. (b)). 

Samkvæmt þessum tölum þá hefur nýting rúma dalað frá árinu 2007 sem er mjög athyglisvert í 

ljósi þess hve ferðamönnum hefur fjölgað á sama tímabili. Þessi nýting segir að þolmörkum sé 

langt frá því að vera náð hvað gistingu varðar á svæðinu í grennd við þjóðgarðinn Snæfellsjökul. 

 

 

Mynd 4.5 – Nýting rúma á hótelum og gistiheimilum á Vesturlandi (Hagstofa Íslands, e.d. (b)) 
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4.1.4 Kannanir Ferðamálastofu 
Í könnun Ferðamálastofu sem framkvæmd var á meðal erlendra ferðamanna sem ferðuðust um 

Ísland sumarið 2011, kemur fram að tæp 42% þeirra sem svöruðu höfðu heimsótt Vesturland í 

ferð sinni til Íslands og 30% þeirra dvöldu þar yfir nótt. Gera má ráð fyrir að hin 12% hafi farið 

dagsferð um svæðið og/eða lokið yfirferð sinni á einum degi og gist utan Vesturlands 

(Ferðamálastofa, 2011, bls. 24). Í annarri könnun sem gerð var á vegum Ferðamálastofu á 

tímabilinu september 2011 til maí 2012 á meðal erlendra ferðamanna sem dvöldu á Íslandi. Var 

spurt hvar á landinu þeir gistu og hvaða svæði og staði þeir heimsóttu. Samkvæmt niðurstöðum 

var dvöl vetrargesta að mestu bundin við höfuðborgarsvæðið en um 95% svarenda gistu í 

Reykjavík og nágrenni en dvöl gesta yfir nótt á Vesturlandi var 8,7%. Flestir sögðust hafa 

heimsótt Þingvelli, Geysi eða Gullfoss (61%) en 20,7% þjóðarðinn Snæfellsjökul en hann 

hafnaði í sjötta sæti af þeim 35 stöðum sem spurt var um (Ferðamálastofa, 2012). Þessar 

niðurstöður segja til um það að margir ferðamenn sækja þjóðgarðinn heim allt árið um kring en 

mun færri nýta sér þá gistimöguleika sem eru fyrir hendi í næsta nágrenni hans.  

4.1.5 Skipulagðar gönguferðir þjóðgarðsins 
Landverðir í þjóðgarðinum hafa boðið upp á vikulegar göngur með leiðsögn á íslensku fyrir gesti 

þjóðgarðsins, þeim að kostnaðarlausu og að auki býður þjóðgarðurinn upp á ýmsa viðburði, 

göngur og náttúruskoðunarferðir undir leiðsögn landvarða og annarra fróðra manna. Sumarið 

2012 var farin 21 ferð og þátttakendur voru samtals 191 en nokkrar ferðir féllu niður vegna 

þátttökuleysis  (Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull, 2012). Jón Kristinn Ásmundsson segir „það vantar 

sárlega gönguferðir um þjóðgarðinn fyrir erlenda ferðamenn en á hótelinu er mjög algengt að 

spurt sé fyrir um þær“ (Jón Kristinn Ásmundsson munnleg heimild, 21. apríl 2013). Þessi litla 

þátttaka í göngum þjóðgarðsins gefur vísbendingu um það, að fleiri erlendir ferðamenn sækja 

þjóðgarðinn heim heldur en innlendir og það er því umhugsunarefni hvort það eigi ekki að bjóða 

frekar upp á göngur með leiðsögn á ensku eins og gert er í Vatnshelli. 

4.1.6 Gestakomur í Vatnshelli 
Árið 2010 var Vatnshellir gerður aðgengilegur með hringstigum og öðrum framkvæmdum. 

Vatnshellir er hinsvegar lokaður fyrir almennri umferð til að vernda hann gegn frekari 

skemmdum og eingöngu er hægt að skoða hann undir leiðsögn (Umhverfisstofnun, e.d. (f)). Á 

mynd 4.6 á bls. 23, má sjá tölur yfir gestafjölda í Vatnshelli árin 2010 til 2012 en eins og sést þá 

hefur aðsókn verið breytileg milli ára. Sumarið 2010 voru farnar tvær ferðir þrjá daga vikunnar 
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2010 2011 2012 

Fjöldi gesta í Vatnshelli árin 2010 - 2012 

og almennt gjald var 1000 kr. Sumarið 2011 voru farnar fimm ferðir á dag alla daga vikunnar og 

almennt gjald 1000 kr. Sumarið 2012 var haldið áfram að fara alla daga vikunnar en bara fjórum 

sinnum á dag og gjaldið hækkað í 2000 kr. Hámarksfjöldi í ferð hefur verið 30 manns (Guðbjörg 

Gunnarsdóttir munnleg heimild, 8. mars – 24. apríl). Höfundur telur að þessi 100% hækkun á 

almennu gjaldi og fækkun ferða skýri að mestu þessa fækkun milli ára í Vatnshelli. 

 

 

 

 

 
 

4.2 Innviðir þjóðgarðsins 

Í þessum kafla verður farið yfir 

innviði þjóðgarðs og ástand og 

þolmörk þeirra metin. 

4.2.1 Aðstaða og þjónusta 

Rósa Björk Halldórsdóttir segir 

„þjónustustigið og uppbygging 

innviða í þjóðgarðinum er ekki í takt 

við þann fjölda ferðamanna sem 

sækir hann heim og það þarf aukið 

fjármagn til að hægt sé að veita þá 

aðstöðu og þjónustu sem til þarf“ 

(Rósa Björk Halldórsdóttir munnleg heimild, 19. apríl 2013). 

4.2.1.1 Aðgengi fyrir fatlaða 
Við Gestastofuna á Hellnum er sérstakt bílastæði fyrir fatlaða. Við bílastæðið á Djúpalónssandi 

er að finna eina sérhannaða salernið fyrir fatlaða í þjóðgarðinum og þar er einnig búið að smíða 

Mynd 4.6 – Fjöldi gesta í Vatnshelli (Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull, 2010-2012) 

 

 

Mynd 4.7 –  Útsýnispallur við Djúpalónssand (Ljósm. Lárus 
Kjartansson, 2013) 
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upphækkaðan göngustíg og útsýnispall sjá mynd 4.2 sem auðveldar fötluðum og öðrum að njóta 

útsýnis yfir Djúpalónssand. 

4.2.1.2 Gestastofa þjóðgarðsins 
Gestastofa þjóðgarðsins á Hellnum 

var opnuð sumarið 2004 en hana hýsir 

fyrrverandi fjárhús. Gestastofan er 

opin milli kl. 10 og 17 alla daga frá 

20. maí til 10. september en eftir 

samkomulagi á öðrum árstímum. Þar 

má nálgast upplýsingar og fræðslu um 

þjóðgarðinn (Umhverfisstofnun, e.d. 

(g)). Bílastæði gestastofunnar á 

Hellnum er við kirkjuna en þaðan eru 

um 100 metrar að gestastofunni. 

Göngustígurinn frá bílastæðinu er mjór og úr möl en á mynd 4.8 má sjá hvernig göngustígurinn 

leit út þann 2. apríl 2013. Rósa Björk Halldórsdóttir framkvæmdastjóri Markaðsstofu 

Vesturlands segir „gestastofan á Hellnum þarf að vera opin allavega sex mánuði á ári til þess að 

geta tekið á móti þeim ferðamönnum sem heimsækja þjóðgarðinn“(Rósa Björk Halldórsdóttir 

munnleg heimild, 19. apríl 2013).  

4.2.1.3 Upplýsingaskilti 
Í þjóðgarðinum Snæfellsjökli og í 

næsta nágrenni hans er að finna 

upplýsingaskilti fyrir ferðafólk 

varðandi þjóðgarðinn sjálfan, jökulinn, 

jarðfræði, gönguleiðir, fugla, menningu 

og sögu svæðisins. Á mynd 4.9 má sjá 

upplýsingaskilti sem eru við bílastæðið 

á Djúpalónssandi. Við þjóðgarðsmörk 

eru einnig skilti sem segja 

 

Mynd 4.9 – Upplýsingaskilti við Djúpalónssand (Ljósm. Lárus 

Kjartansson, 2013) 

Mynd 4.8 – Aðgengið að gestastofunni á Hellnum (Ljósm. Lárus 

Kjartansson, 2013) 
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ferðamönnum að þeir séu í þjóðgarðinum Snæfellsjökli. Að auki eru skilti í þjóðgarðinum sem 

Vegagerðin hefur sett upp til að upplýsa ferðamenn um svæðið en á þeim er meðal annars að 

finna ýmis örnefni í þjóðgarðinum. Oddur Haraldsson umsjónarmaður jöklaferða hjá Snjófelli 

segir „það vantar upplýsingaskilti fyrir ferðafólk sem ætlar upp á Jökul en engin slík eru fyrir 

hendi á Jökulhálsi“ (Oddur Haraldsson munnleg heimild, 19. apríl 2013). Þór Magnússon eigandi 

Hellaferða og rekstraraðili Vatnshellis hefur oft lent í því að fólk spyrji hann „hvar er þessi 

þjóðgarður?“ (Þór Magnússon munnleg heimild, 5. og 19. apríl 2013). Jón Kristinn Ásmundsson 

segir „persónulega finnst mér að það þurfi að vera inngangur og útgangur í þjóðgarðinn til að 

upplýsa erlenda ferðamenn en ég fæ oft spurninguna „hvar er þjóðgarðurinn?“ og það mætti 

koma bókinni Leyndardómar Snæfellsjökuls eftir Jules Verne betur á framfæri“ (Jón Kristinn 

Ásmundsson munnleg heimild, 21. apríl 2013). Guðbjörg Gunnarsdóttir, þjóðgarðsvörður segir 

að í sumar standi til að setja niður stærri og betri skilti við þjóðgarðsmörk til þess að ferðafólk 

átti sig betur á þjóðgarðsmörkum (Guðbjörg Gunnarsdóttir munnleg heimild, 8. mars – 24. apríl 

2013). 

4.2.1.4 Vatnshellir 
Árið 2010 var Vatnshellir í þjóðgarðinum 

Snæfellsjökli gerður aðgengilegur ferðafólki en 

um leið var honum lokað og umferð í hann 

stýrð. Tilgangurinn var að bæta aðgengi að enn 

einni perlunni í þjóðgarðinum ásamt því að efla 

fræðslu og stuðla um leið að verndun hellisins 

(Umhverfisstofnun, e.d.). Hellirinn hefur verið 

gerður aðgengilegur með hringstigum sjá mynd 

4.10. Jón Kristinn Ásmundsson segir „það þarf 

að bjóða upp á fastar ferðir í Vatnshelli yfir 

vetrartímann“ (Jón Kristinn Ásmundsson 

munnleg heimild, 21. apríl 2013). Guðbjörg 

Gunnarsdóttir segir „árin 2010 til 2012 hafa landverðir séð um leiðsögn í hellinum en þar sem 

landverðir eru einungis ráðnir yfir sumartímann þá hefur þjóðgarðurinn ekki haft mannskap né 

fjármagn til þess að geta boðið upp á reglulegar ferðir yfir veturinn“ (Guðbjörg Gunnarsdóttir 

munnleg heimild, 8. mars – 24. apríl 2013). Guðbjörg vonast til þess að fyrirtækið Hellaferðir 

Mynd 4.10 – Hringstigi niður í Vatnshelli (Ljósm. 
Magndís Huld Sigmarsdóttir, 2013) 
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sem tekið hefur við rekstrinum á Vatnshelli geti boðið upp á fleiri ferðir yfir veturinn en verið 

hefur.   

Mynd 4.11 – Þversnið af Vatnshelli (Hjörleifur Stefánsson, 2010) 

4.2.2 Bílastæði  
Í þjóðgarðinum Snæfellsjökli eru 19 

bílastæði auk þeirra sem eru við 

Gestastofuna á Hellnum og við 

skrifstofu þjóðgarðsins á 

Hellissandi. Bílastæðin eru misjöfn 

að stærð og gerð, nokkur eru með 

bundnu slitlagi en flest eru það ekki. 

Skipulögð bílastæði í þjóðgarðinum 

eru við: Burstahraun, 

Djúpalónssand, Gufuskálavör, 

Hólahóla, Hólastíg, Hólavog, 

Írskrabrunn, Klofningsrétt, 

Lambhagatjarnir, Malarrif, 

Neshraun, Rauðhól, Sandhóla, 

Saxhól, Skarðsvík, Skálasnaga, 

Svalþúfu, Vatnshelli, og 

Öndverðarnes. Á mynd 4.12 má sjá 

bílastæðið við Skálasnaga en þar eru 

Mynd 4.13 – Bílastæðið við Vatnshelli (Ljósm. Lárus Kjartansson, 2013) 

 

 
 

Mynd 4.12 – Bílastæðið við Skálasnaga (Ljósm. Lárus Kjartansson, 2013) 
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bekkir og borð eins og er víða við bílastæði í þjóðgarðinum (Guðbjörg Gunnarsdóttir munnleg 

heimild, 8. mars – 24. apríl 2013). Þór Magnússon segir að bílastæðið við Vatnshelli sé of lítið 

og í raun stórhættulegt  og brýnt að gera nýtt og betra bílastæði (Þór Magnússon, munnleg 

heimild 5. og 19. apríl 2013). Bílastæðið við Vatnshelli er fast við veginn sjá mynd 4.13 en búið 

er að teikna nýtt bílastæði og unnið er að því að koma því í framkvæmd en vegna legu 

Vatnshellis var þörf á því að rannsaka svæðið mjög vel áður en ráðist er í framkvæmdir. 

Bílastæðið á Djúpalónssandi er einnig komið að þolmörkum og annar ekki lengur bílaumferð á 

hámarkstímum en unnið er að stækkun bílastæðisins (Guðbjörg Gunnarsdóttir munnleg heimild, 

8. mars – 24. apríl 2013). Ólafía Sveinsdóttir, deildarstjóri skipadeildar hjá Atlantik  segir „til að 

dreifa álaginu á bílastæðum og öðrum innviðum þá skiptum við hópunum okkar í tvennt og 

látum þá fara sitthvorn hringinn í kringum um Jökulinn en með því þá gengur ferðin upp“ (Ólafía 

Sveinsdóttir munnleg heimild, 17. apríl 2013). 

4.2.3 Hreinlætisaðstaða 
Salerni í umsjón þjóðgarðsins Snæfellsjökuls eru átta talsins og þar af eru fjögur innan 

þjóðgarðsmarka. Þór Magnússon er þeirrar skoðunar að það þurfi að koma upp salernum við 

Vatnshelli þar sem of langt sé fyrir fólk að fara á salerni alla leiðina niður á Djúpalónssand (Þór 

Magnússon munnleg heimild, 5. og 19. apríl 2013). Rósa Björk Halldórsdóttir tekur undir það og 

bætir við að það þurfi að koma upp salernisaðstöðu fyrir fólk sem fer upp á Jökul og telur hún 

Sönghelli rétta staðinn þar sem í júlí og ágúst sé mjög sóðalegt þar en svæðið sé oft þakið 

salernispappír og mannaskít (Rósa Björk Halldórsdóttir munnleg heimild, 19. apríl 2013).  

4.2.3.1 Djúpalónssandur 
Við bílastæðið á Djúpalónssandi eru 

fjögur salerni sjá mynd 4.14 og eitt 

þeirra er aðgengilegt fyrir fatlaða en 

hin þrjú eru ætluð fyrir bæði kynin. 

Þetta eru einu salernin sem eru innan 

þjóðgarðsmarka og eru þau opnuð í 

apríl en lokað í september (Guðbjörg 

Gunnarsdóttir munnleg heimild, 8. 

mars – 24. apríl 2013). Það gerir það 
Mynd 4.14 – Salernin á Djúpalónssandi (Ljósm. Lárus Kjartansson, 
2013) 
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að verkum að í október og fram í mars eru engin salerni opin innan þjóðgarðsmarka eða í rúma 

sex mánuði.  

Ólafía Sveinsdóttir, deildarstjóri skipadeildar hjá Atlantik  segir „vatnsskortur hefur verið 

vandamál á Djúpalónssandi og sumarið 2011 kom það fyrir bæði í júní og september að þeim 

hafði verið lokað af þeim sökum. Það vantar sárlega vaska á salernin við Djúpalónssand. Einnig 

er of lítið að aðeins eitt salerni sé fyrir fatlaða“ Ólafía Sveinsdóttir segir einnig að það koma 

aðeins 9 skip vegum Atlantik til Grundarfjarðar í sumar sem er helmings fækkun frá síðasta 

sumri. „Það er fyrst og fremst út af skorti á snyrtiaðstöðu, okkar ferðir taka fimm til sex tíma og 

þurfum við tvö til þrjú stopp til að leyfa fólki að fara á salerni“ (Ólafía Sveinsdóttir munnleg 

heimild, 17. apríl 2013). Rósa Björk Halldórsdóttir telur að það sé lykilatriði að hafa salernin við 

Djúpalónssand opin yfir veturinn sérstaklega þar sem ferðaþjónustufyrirtæki séu mörg hver 

lokuð á þeim tíma og ferðafólk kemur því að lokuðum dyrum víða á Snæfellsnesi yfir 

vetrarmánuðina. Hún er einnig á því að það ætti að athuga það að setja upp þurrsalerni ef ekki 

tekst að leysa þann vatnsskort sem komið hefur upp á Djúpalónssandi (Rósa Björk Halldórsdóttir 

munnleg heimild, 19. apríl 2013). Guðbjörg Gunnarsdóttir segir „ástæðan fyrir því að ekki voru 

settir upp vaskar á salernin við Djúpalónssand er sú að aðeins var hægt að fá mengað 

yfirborðsvatn og þar að auki í of litlu mæli. Núna í vor er búið að bora eftir vatni bæði við 

Djúpalónssand og Malarrif en það gefur tækifæri til að bæta aðstöðuna á þessum stöðum í 

þjóðgarðinum (Guðbjörg Gunnarsdóttir munnleg heimild, 8. mars – 24. apríl 2013). 

4.2.3.2 Gestastofa 
Í gestastofunni á Hellnum eru tvö salerni fyrir konur en eitt fyrir karla auk einnar skálar. 

Gestastofan er opin alla daga frá 20. maí til 10. september frá kl. 10 - 17 en eftir samkomulagi á 

öðrum árstímum (Guðbjörg Gunnarsdóttir munnleg heimild, 8. mars – 24. apríl 2013).  

4.2.3.3 Skrifstofa þjóðgarðs 
Á skrifstofu þjóðgarðsins við Klettsbúð 7 á Hellissandi er eitt salerni fyrir þjóðgarðsgesti 

(Guðbjörg Gunnarsdóttir munnleg heimild, 8. mars – 21. apríl 2013). Þess ber að geta að 

Hellissandur og Hellnar eru fyrir utan þjóðgarðsmörk. 

4.2.4 Samgöngur 
Frá Reykjavík og að þjóðgarðinum Snæfellsjökli eru um 200 km og er sá vegur lagður bundnu 

slitlagi (Vegagerðin, e.d. (b)). Ekið er frá Reykjavík í gegnum Borgarnes og áfram í vesturátt, við 

Vegamót er hægt að velja veg 56 yfir Vatnaleið og þar við gatnamót vegar 54 skiptist leiðin 
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annars vegar í átt að Stykkishólmi og hins vegar til vesturs eftir norðanverðu Snæfellsnesi og í átt 

að þjóðgarðinum. Við Vegamót er einnig hægt að halda beint áfram til vesturs eftir sunnanverðu 

Snæfellsnesi og í þjóðgarðinn. Á sumrin er malarvegurinn um Jökulháls opinn en hann liggur á 

milli Arnarstapa og Ólafsvíkur (Umhverfisstofnun, e.d. (h)).  

4.2.4.1 Akvegir innan þjóðgarðs 
Um þjóðgarðinn Snæfellsjökul liggur 

Útnesvegur 574 og er hann er lagður 

bundnu slitlagi ásamt afleggjurunum 

að Djúpalónssandi, Gufuskálavör, 

Írskrabrunni, Malarrifi og Skarðsvík. 

Aðrir vegir innan þjóðgarðs eru 

malarvegir eins og afleggjararnir að 

Beruvík, Hólahólum, Hólavogi, 

Klofningsrétt, og Saxhól. Einnig er 

malarvegur upp Eysteinsdal að Jökli 

og er malarvegur frá Skarðsvík að 

Skálasnaga og Öndverðarnesi sjá 

mynd 4.15 (Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull, 2001, bls. 6).  

Ólafía Sveinsdóttir segir „bæta þarf veginn upp að Jökli til þess að hægt sé að fara með 

hópa þangað en Jökullinn er aðal aðdráttaraflið í þjóðgarðinum og ferðafólki langar að ganga á 

hann“ (Ólafía Sveinsdóttir munnleg heimild, 17. apríl 2013). Þór Magnússon segir að „það sé 

furðulegt að vegurinn sem liggur í gegnum þjóðgarðinn hafi ekki verið hannaður sem 

ferðamannavegur en á hann vanti bæði vegaxlir og fleiri útskot. Ferðafólk vill getað stoppað og 

verið öruggt en ekki þurfa að vera með bílinn nánast allan á veginum, því það skapi stórhættu“ 

(Þór Magnússon munnleg heimild, 5. og 19. apríl 2013). Þór Magnússon er einnig á því að það 

þurfi að laga veginn upp Eysteinsdal því þar séu góðar gönguleiðir og að fólk vilji fara upp að 

Jökli. Þór Magnússon segir að nokkrir eiga sér þann draum að vegurinn verði malbikaður og 

komið verði upp bílastæði og salerni við jökulröndina (Þór Magnússon munnleg heimild, 5. og 

19. apríl 2013). Oddur Haraldsson segir „vegurinn upp að Jökli er brattur og slæmur einbreiður 

malarvegur sem er hættulegur fyrir óvana. Þar að auki er mjög mikið um utanvega akstur á 

Jökulhálsinum og það er hrikalegt að horfa upp á þetta“ (Oddur Haraldsson munnleg heimild, 19. 

Mynd 4.15 – Vegurinn á milli Skarðsvíkur og Skálasnaga (Ljósm. 
Lárus Kjartansson, 2013) 
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apríl 2013). Rósa Björk Halldórsdóttir telur að Útnesvegur sem liggur gegnum þjóðgarðinn sé 

ekki öruggur fyrir hjólreiðafólk og að bæta þurfi úr aðstöðu fyrir hjólreiðar (Rósa Björk 

Halldórsdóttir munnleg heimild, 19. apríl 2013).  

4.2.4.2 Göngustígar 
Göngustígar í þjóðgarðinum Snæfellsjökli sem 

liggja frá bílastæðum og að náttúruperlum eru 

nokkrir. Eru þeir flestir gerðir úr möl en einn 

þeirra er upphækkaður og er hann við 

Djúpalónssand. Hann gagnast sérstaklega vel 

þeim sem eiga erfitt með gang og einnig fólki í 

hjólastól en við hönnun hans voru þarfir þessara 

aðila hafðar að leiðarljósi.  

Þjóðgarðurinn er nýlega farinn að nota 

ecogrids grindur í göngustíga en þær má fylla 

með hvaða jarðvegi sem er og þær þola mikla 

umferð. Það er þegar byrjað að setja þær niður á 

Svalþúfu, sjá mynd 4.16 (Guðbjörg Gunnarsdóttir 

munnleg heimild, 8. mars – 24. apríl 2013). 

Ólafíu Sveinsdóttur finnst göngustígurinn frá 

bílastæðinu á Djúpalónssandi og niður í fjöru 

lélegur og segir að hann geti verið stórhættulegur 

(Ólafía Sveinsdóttir munnleg heimild, 17. apríl 

2013). Guðbjörg Gunnarsdóttir segir „víða eru 

göngustígar í þjóðgarðinum ekki gerðir fyrir 

mikla umferð og sérstaklega ekki á vorin í 

leysingum en þá eru þeir alls ekki boðlegir fyrir 

ferðamenn“. Hún segir að t.d. þurfi að bæta 

göngustígurinn niður í Skarðsvík, sjá mynd 4.17 

(Guðbjörg Gunnarsdóttir munnleg heimild, 8. 

mars – 24. apríl 2013).  

Mynd 4.16 – Ecogrids grindur á Svalþúfu (Ljósm. 
Lárus Kjartansson, 2013) 

 

Mynd 4.17 – Gönguleiðin niður í Skarðsvík (Ljósm. 

Lárus Kjartansson, 2013) 
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4.2.4.3 Merktar gönguleiðir 
Samanber töflu 4.1 þá eru margar og fjölbreyttar gönguleiðir í þjóðgarðinum Snæfellsjökli og 

ættu allir að geta fundið leið við sitt hæfi. Merktar gönguleiðir eru 24 og þar af eru 21 þeirra 

stikuð en þrjár eru merktar með vörðum (Umhverfisstofnun, e.d. (i)). Jón Kristinn Ásmundsson 

segir „það vantar nauðsynlega að merkja betur gönguleiðir í þjóðgarðinum en stærsti 

kúnnahópurinn okkar er fólk sem gengur um í þjóðgarðinum og þar með talið upp á Jökul“ (Jón 

Kristinn Ásmundsson munnleg heimild, 21. apríl 2013). 

Yfirlit yfir merktar gönguleiðir í þjóðgarðinum Snæfellsjökli 

Írskrabrunnur – Gufuskálavör – Fiskbyrgi, stikuð hringleið / 2 km / 1 klst. 

Móðuvör – Skarðsvík – Öndverðarnes, vörðuð leið / 4 km / 2-3 klst. 

Öndverðarnes – Skálasnagi, 2 km / 1 klst . 

Skálasnagi – Beruvík, 6 km / 3 klst. 

Öndverðarneshólar – Vatnsborg – Grashólshellir, Hringleið / 6 km / 3 klst. 

Beruvík – Öndverðarnes um neshraun, vörðuð leið / 6 – 8 km/3 klst. 

Hólastígur: Móðulækur – Saxhóll, 2 km / 1 klst. 

Hólastígur: móðulækur – Gufuskálar, 3 km / 1,5- 2 klst. 

Sauðhóll, stikuð gönguleið / 2 km / 1 klst. 

Rauðhóll, stikuð hringleið / 2,3 km / 1 klst. 

Klukkufoss, stikuð gönguleið / 600 m / 20 mín. 

Snekkjufoss, stikuð leið / 500 m / 20 mín. 

sjónarhóll, stikuð gönguleið / 300 m /10 mín. 

Hreggnasi, stikuð leið / 1 km / 40 mín. 

Saxhóll – Bárðarkista, 5 km hvor leið / 3-4 klst. 

Eyrahringur, stikuð hringleið / 3 km / 2 klst. 

Beruvíkurbæir, stikuð hringleið / 1,5 km / 1 klst.  

Stutthalastígur, stikuð gönguleið / 600 m / 20 mín. 

Klofningsrétt – Hólahólar, stikuð gönguleið / 4 km / 2 klst. 

Hólahólahringurinn, stikuð hringleið / 2,5 km / 1 klst. 

Hólavogur – Dritvík – Djúpalónssandur, stikuð gönguleið / 4,5 km / 2,5 klst. 

Djúpalónssandur – Dritvík, stikuð leið / 1 km / 20 mín. 

Dritvík – Sandhólar, 3 km / 1,5 klst. 

Djúpalónssandur – Einarslón - Malarrif, stikuð leið / 6 km / 2-3 klst. 

Svalþúfa – Lóndrangar, stikuð gönguleið 1 km / 30 mín. 

Svalþúfa – Malarrif 1,6 km / 1 klst. 

Efstivegur, að hluta stikuð 

Snæfellsjökull, 3- 5 klst. 
Tafla 4.1 – Merktar gönguleiðir í þjóðgarðinum Snæfellsjökli (Umhverfisstofnun, e.d. (i)) 
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4.2.4.4 Reiðleiðir í þjóðgarðinum 
Í Verndaráætlun fyrir þjóðgarðinn Snæfellsjökull sem gildir fyrir árin 2010-2020 kemur fram að 

hestamenn þurfi að leita leyfis hjá þjóðgarðsverði áður en þeir fara um þjóðgarðinn. Að auki er 

umferð hesta um þjóðgarðinn takmörkuð við 250 hross á sumri (Umhverfisstofnun, 2010, bls. 

10). Í þjóðgarðinum er reiðleið frá Dagverðará í sunnanverðum þjóðgarðinum sjá mynd 1.2 og 

liggur hún með Útnesvegi 574 að stærstum hluta en við Löngutröð þá skiptist reiðleiðin í tvennt. 

Liggur önnur leiðin um Prestahraun og þaðan með Höskuldará og að Hellissandi en hin liggur 

eftir Móðulæk og út á Öndverðarnes. Frá Skarðsvík er einnig leið þaðan meðfram Útnesvegi og 

að Hellissandi. Að auki er reiðleið í þjóðgarðinum sem liggur frá Sandhólum um Hólahóla þaðan 

með ströndinni við Kothraun og Lönguvík en síðan beygir reiðleiðin aftur að Útnesvegi 574 við 

Lambhagatjarnir og eftir það fylgir það veginum að Skeiðsandi en þá sameinast hún aðal reiðleið 

þjóðgarðsins sem er frá Dagverðará og að Hellissandi sem lýst var hér að framan (Guðbjörg 

Gunnarsdóttir munnleg heimild, 8. mars – 24. apríl 2013). Guðbjörg Gunnarsdóttir segir „ það 

þarf að merkja betur reiðleiðir og unnið er að því að koma upp næturhólfi fyrir hesta við 

Beruvíkurlæk en annars er ekki mikil aðsókn hjá hestamönnum að fara um þjóðgarðinn“ 

(Guðbjörg Gunnarsdóttir munnleg heimild, 8. mars – 24. apríl 2013). 

4.3 Framboð á ferðaþjónustu í þjóðgarðinum Snæfellsjökli og Snæfellsbæ 

4.3.1 Afþreying  
Hér er einungis litið til þeirra afþreyingarþjónustu sem samþykkt er af þjóðgarðinum 

Snæfellsjökli og þeirrar afþreyingar sem þjóðgarðinn sjálfur bíður upp á. Eins og jöklaferðir með 

Snjófelli, hellaskoðun í Vatnshelli, sérferðir og viðburði á vegum þjóðgarðsins.  

Jón Kristinn Ásmundsson segir „ég held að það þurfi meiri afþreyingu í þjóðgarðinum og 

ég sé tækifæri á að bjóða upp á skíðaferðir á Jöklinum frá janúar og fram í júní. Einnig er mikil 

þörf fyrir gönguferðir með leiðsögn fyrir erlenda ferðamenn um þjóðgarðinn og þar með talið 

upp á Jökul“ (Jón Kristinn Ásmundsson munnleg heimild, 21. apríl 2013). Rósa Björk 

Halldórsdóttir telur mjög mikilvægt að vera með fastar ferðir allt árið um kring í Vatnshelli þar 

sem nauðsynlegt sé að bjóða ferðamönnum upp á sem fjölbreyttasta afþreyingu. Auk þess sem 

Vatnshellir muni draga fleiri erlenda ferðamenn á svæðið yfir vetrartímann ef hann er opinn 

(Rósa Björk Halldórsdóttir  munnleg heimild, 19. apríl 2013). 
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4.3.1.1 Fuglaskoðun 
Þúfubjarg og Saxhólsbjarg eru 

aðgengileg fuglabjörg sjá mynd 4.18, 

sjá má stöku lunda og teistur verpa 

helst við Malarrif. Í Beruvík eru 

fallegar tjarnir sem ýmsar tegundir 

fugla heimsækja. Stór kríuvörp eru rétt 

utan þjóðgarðsins, við Arnarstapa og 

Rif en þar er eitt stærsta kríuvarp 

Evrópu (Umhverfisstofnun, e.d. (í)). Í 

verndaráætlun fyrir þjóðgarðinn 

Snæfellsjökull sem gildir fyrir árin 

2010-2020 er stefnt að því að koma upp aðstöðu til fuglaskoðunar á Svalþúfu, á Öndverðarnesi, 

við Skálasnaga og í Beruvík (Umhverfisstofnun, 2010, bls. 10). 

4.3.1.2 Gönguferðir þjóðgarðs 
Í þjóðgarðinum Snæfellsjökli hafa landverðir verið með vikulegar göngur og barnastundir 

gestum að kostnaðarlausu. Sumarið 2012 voru þetta fastar fjórar ferðir, Svalþúfa-Lóndrangar, 

Djúpalónssandur-Dritvík, barnastund á Hellissandi og Arnarstapi - Hellnar (Umhverfisstofnun, 

2012). 

4.3.1.3 Hellaferðir 
Boðið er upp á fastar ferðir í 

Vatnshelli með leiðsögn sjá mynd 

4.19, alla daga á sumrin en einnig er 

hægt að panta sérferðir fyrir hópa þess 

utan. Ferðin tekur um klukkutíma en 

hámarksfjöldi í ferð er 30 manns (Þór 

Magnússon munnleg heimild, 5. og 19. 

apríl 2013). 

4.3.1.4 Jöklaferðir 
Ferðaþjónustan Snjófell bíður upp á 

ferðir á Snæfellsjökul í mars, apríl og maí en fyrirtækið hefur til umráða tvo snjótroðara og fimm 

Mynd 4.18 – Fýlar í Þúfubjargi (Ljósm. Lárus Kjartansson, 2013) 

 

 

 

Mynd 4.19 – Leiðsögn í Vatnshelli (Ljósm. Magndís Huld 
Sigmarsdóttir, 2013) 
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snjósleða. Hámarksflutningsgeta í ferð er því um 45 manns. Um 40 manns á troðara og 5 á sleða. 

Farið er í ferðir á jökulinn kl: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 21:00 og 23:00. Ferð á Snæfellsjökul 

tekur um 2 klst. en ferðir síðar á kvöldin og miðnæturferðir eru farnar eftir því sem eftirspurn 

kallar á (Snjófell, e.d.).  

4.3.1.5 Sérferðir og viðburðir 
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull hefur boðið upp á vikulegar göngur með leiðsögn á íslensku fyrir 

gesti (Guðbjörg Gunnarsdóttir munnleg heimild, 8. mars – 24. apríl 2013). Að auki hefur 

þjóðgarðurinn verið með ýmsa viðburði, göngur og náttúruskoðunarferðir undir leiðsögn 

landvarða og annarra fróðra manna, þar má nefna refaskoðun, Dag villtra blóma, Sólstöðugöngu 

á Hreggnasa og á Jökul, selaskoðun og göngur þar sem fetað var í fótspor Bárðar en þá er gengið 

frá Hólavogi og að Djúpalónssandi og frá Purkhólum að Dagverðará (Umhverfisstofnun. 2012). 

4.3.2 Gistiþjónusta 
Í Snæfellsbæ eru 20 fyrirtæki sem bjóða upp á gistingu og eru þau með samtals 213 herbergi og 

554 rúm auk aðstöðu fyrir 50 í svefnpokagistingu. Að auki eru fimm tjaldsvæði í sveitarfélaginu 

(Markaðsstofa Vesturlands, e.d.). Rósa Björk Halldórsdóttir segir framboð á gistingu á 

Snæfellsnesi vera mikið og að ekki sé þörf á frekari uppbygginu að hennar mati en þó telur hún 

vanta ódýra gistingu á svæðið (Rósa Björk Halldórsdóttir  munnleg heimild, 19. apríl 2013). 

Oddur Haraldsson segir að júlí og ágúst séu pakkaðir hjá Snjófelli á Arnarstapa hvað varðar 

gistingu (Oddur Haraldsson  munnleg heimild, 19. apríl 2013). Jón Kristinn Ásmundsson segir 

„auðvitað eru einhverir dagar í júlí og ágúst uppbókaðir ef það eru hópar en gistirými er alls ekki 

uppbókað yfir sumarið. Það var 60% nýting hjá okkur í júlí í fyrra og það er besta bókun 

hótelsins frá upphafi“ og Jón Kristinn segir einnig „ég finn fyrir auknum áhuga á svæðinu og 

sem dæmi þá er 50% aukning á fólki sem kemur á bílaleigubílum en hinsvegar hefur orðið 20% 

fækkun á hópum að sama skapi“ (Jón Kristinn Ásmundsson munnleg heimild, 21. apríl 2013). 

4.3.2.1 Hótel í Snæfellsbæ 
Í Snæfellsbæ eru starfrækt tvö heilsárshótel, Hótel Búðir og Hótel Hellissandur en samanlagt eru 

þau með 48 herbergi eða 98 rúm, að auki er Hótel Hellissandur með svefnpokapláss fyrir 20 

manns. Á sumrin bætast við Hótel Hellnar en það opnar 1. maí og lokar 31. október og Hótel 

Ólafsvík opnar 5. maí en lokar 30. september. Þau eru með samtals 64 herbergi eða 174 rúm 

(Markaðsstofa Vesturlands, e.d.). 
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4.3.2.2 Gistiheimili, heimagisting og sumarhús í Snæfellsbæ 
Í Snæfellsbæ eru er 16 fyrirtæki sem bjóða upp á gistingu á gistiheimilum, í heimagistingu eða í 

sumarhúsum og 14 af þeim bjóða upp á gistingu allt árið um kring. Þetta eru eftirtalin fyrirtæki: 

Ártún, Brimhestar, Fjörusteinn, Gamlahúsið Böðvarsholti, Gistiheimilið Hof, Gistiheimilið 

Ólafsvík, Gistiheimilið Virkið, Gíslabær á Hellnum, Heillasteinn, Heimagisting Skálholti, Hruni 

Sumarhús, Kast Gistiheimili, Lýsuhóll-Snæhestar og Valhöll. Samtals eru þau með 61 herbergi, 

197 rúm og með aðstöðu fyrir 30 í svefnpokapláss. Þann 1. febrúar opnar Gistihúsið Langaholt  

en það lokar þann 30. nóvember en það er með 20 herbergi og 40 rúm. Frá 1. maí og fram til 30. 

september er Ferðaþjónustan Snjófell opin en hún er með 20 herbergi og 45 rúm (Markaðsstofa 

Vesturlands, e.d.). 

4.3.2.3 Tjaldsvæði í Snæfellsbæ 
Í Snæfellsbæ eru rekin tjaldsvæði á Arnarstapa, á Hellissandi, í Ólafsvík og einnig á 

sveitabæjunum Ytri-Görðum og Lýsudal í Staðarsveit. Tjaldsvæðin eru opin frá 1. júní og fram 

til 31. ágúst en þau eru með salernis-, og snyrtiaðstöðu fyrir næturgesti (Markaðsstofa 

Vesturlands, e.d.). 

4.3.3 Veitingaþjónusta 
Í Snæfellsbæ eru samtals 17 fyrirtæki sem bjóða veitingar til sölu, þetta eru allt frá því að vera 

bakarí, hótel, kaffihús, vegasjoppur, veitingahús og gistiheimili með morgunverðarhlaðborð. Þar 

af eru átta þeirra sem eru með opið allt árið og sæti fyrir 341 mann. En yfir sumarið þegar allt er 

opið eru sæti samtals 762 á veitingaaðstöðum (Markaðsstofa Vesturlands, e.d.). Erfitt er að 

álykta um heildarframboð veitingaþjónustu þar sem hægt er að margsetja hvern veitingastað. 

Rósa Björk Halldórsdóttir segir framboð á veitingaþjónustu vandamál og að það vanti meiri 

fjölbreytni og einnig að það vanti fleiri veitingastaði bæði yfir hásumarið og að vetri til (Rósa 

Björk Halldórsdóttir munnleg heimild, 19. apríl 2013). Jón Kristinn Ásmundsson segir „það eru 

allir að reyna að vera með mat úr héraði t.d. fisk og svoleiðis en opnunartími veitingastaða yfir 

vetrarmánuðina er auðvitað vandamál en það er meira og minna lokaður allur veitingarekstur yfir 

veturinn“ (Jón Kristinn Ásmundsson munnleg heimild, 21. apríl 2013).  

4.4 Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull og þolmörk 
Ef við reynum að staðsetja þjóðgarðinn Snæfellsjökul á kúrfu Butlers þá má segja að það sé hægt 

að staðsetja hann á fleiri en á einum stað. Varðandi fjölda ferðamanna má segja að þjóðgarðurinn 
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sé á stigi aðildar en það er þegar ferðafólki fjölgar og ferðirnar verða reglulegri en þá smá saman 

eykst sú þjónusta sem heimamenn bjóða upp á fyrir ferðalanga. 

 Varðandi innviði þjóðgarðsins má segja að á sumum stöðum sé hnignun þar sem innviðir 

eru fullnýttir á sumrin eins og t.d. salernin á Djúpalónssandi og bílastæðið við Vatnshelli. 

Skýrasta dæmið til að sanna þetta er að skemmtiferðaskipum fækkar vegna aðstöðuleysis um 

50% á milli ára. Þetta eitt segir okkur að erfitt getur reynst að staðsetja heilan þjóðgarð á einn 

ákveðinn stað á kúrfu Butlers. 

 Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull nýtur vaxandi vinsælda, það segja tölur um auknar ferðir 

bíla um þjóðgarðinn auk þess sem kannanir á vegum Ferðamálastofu gefa sömu niðurstöðu. Það 

er samt sem áður ekki sjálfgefið að sú uppbygging sem á sér stað sé endilega sjálfbær. Segja má 

að sú uppbygging sem átt hefur sér stað í þjóðgarðinum Snæfellsjökli og Snæfellsbæ hafi ekki 

náð að öllu leiti að vera sjálfbær ef horft er til þess hvernig Alþjóða ferðamálaráðið lýsir 

hugtakinu sjálfbær ferðamennska og er þá sérstaklega horft til þess hvernig tekist hefur að 

uppfylla þarfir gesta. Segja má að þjóðgarðurinn Snæfellsjökull og Snæfellsbær leggist í dvala 

yfir vetrarmánuðina hvað varðar móttöku ferðamanna að undanskildum örfáum fyrirtækjum. Það 

getur ekki talist vera efnahagslega sjálfbært fyrir svæðið að draga verulega úr þjónustu fyrir þá 

sem sækja svæðið heim yfir veturinn. 

Stofnun þjóðgarðsins Snæfellsjökuls hefur orðið til þess að kröfur um bætt aðgengi og 

aukna uppbyggingu manngerðs umhverfis hefur aukist. Það er því mikilvægt að huga að 

þolmörkum þjóðgarðsins en þolmörk segja til um það hversu mikinn fjölda ferðamannastaður 

þolir. Varðandi þolmörk innviða í þjóðgarðinum þá er þeim náð þegar viðkomandi svæði á 

háannatíma annar ekki þeirri umferð ferðamanna einsog t.d. þegar það er vatnsskortur á 

Djúpalónssandi yfir hásumarið. Einnig er þolmörkum náð í þjóðgarðinum þegar stígar bera ekki 

þá umferð sem um þá fara eins og í leysingum á vorin. Auk þess er komið að þolmörkum í 

þjóðgarðinum hvað snertir bílastæði við Vatnshelli og Djúpalónssand yfir hásumarið og að auki 

er komið að þolmörkum við Vatnshelli hvað varðar salernisleysi. 

Það getur ekki talist boðlegt að ferðamenn sem koma til Íslands að vetri til komi að 

lokuðum dyrum í þjóðgarði landsins á sama tíma og þegar stjórnvöld standa fyrir átakinu „Ísland 

allt árið“. 
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5 Umræður 
Þjónustustigið og uppbygging innviða í þjóðgarðinum Snæfellsjökli er ekki að öllu leyti í takt við 

þann fjölda ferðamanna sem heimsækir þjóðgarðinn. Segja má að þjóðgarðurinn leggist í dvala 

yfir vetrarmánuðina þar sem gestastofa þjóðgarðsins er lokuð frá 10. september til 20. maí, fastar 

ferðir í Vatnshelli leggjast af, salernum við Djúpalónssand er lokað í september en þau eru einu 

salernin innan þjóðgarðsmarka og ekki er boðið upp á gönguferðir að vetrarlagi. Þetta ástand er 

ekki til þess fallið að ýta undir það að ferðamenn komi og upplifi það sem þjóðgarðurinn hefur 

upp á að bjóða. En þrátt fyrir að „allt sé lokað“ þá sögðust 20,7% erlendra ferðamanna hafa 

heimsótt þjóðarðinn Snæfellsjökul samkvæmt könnun Ferðamálastofu sem gerð var á tímabilinu 

september 2011 til maí 2012. Samkvæmt Butler þá liggja í þessari stöðu tækifæri til 

endurnýunnar. 

Það er einnig athyglisvert að skoða innviði þjóðgarðsins Snæfellsjökuls í ljósi 

yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar frá árinu 2011 um að fjölga ferðamönnum og störfum í 

ferðaþjónustu yfir vetrartímann undir verkefnisheitinu „Ísland – allt árið“ en í spurningakönnun í 

tengslum við verkefnið kom fram að Snæfellsnes/Dalir séu eitt af þremur landsvæðum sem eiga 

hvað mesta möguleika á að efla ferðaþjónustu utan háannar en 49% af þeim sem spurðir voru 

töldu svæðið eiga mikla möguleika. 

Ekki er vitað með vissu hversu margir heimsækja þjóðgarðinn Snæfellsjökul en það er 

óhætt að fullyrða það að ferðamönnum fjölgar frá ári til árs. Þessu til staðfestingar þá hefur 

meðalumferð á dag yfir árið í þjóðgarðinum farið úr 50 bílum árið 2000 í 150 árið 2012 en þess 

bera að geta að inni í þessum tölum eru ekki þeir bílar sem fara upp Jökulháls og þaðan inn í 

þjóðgarðinn upp á Snæfellsjökul. Við gefum okkur það að tveir ferðamenn séu að jafnaði í 

hverjum bíl þá fara 107 þúsund ferðamenn um þjóðgarðinn á ári. Fastlega má þó gera ráð fyrir 

fleiri farþegum að jafnaði í hverjum bíl en þar sem hver rúta telst sem einn bíll. Tölur um fjölda 

heimsókna í gestastofuna á Hellnum gefa einnig til kynna að ferðamönnum fari fjölgandi í 

þjóðgarðinum, árið 2004 komu rúmlega fjögur þúsund gestir í gestastofuna en þeir voru orðnir 

tíu þúsund árið 2012. 

Erlendum ferðamönnum sem koma til Íslands fjölgar frá ári til árs. Árið 2003 fóru 309 

þúsund erlendir farþegar um Keflavíkurflugvöll en árið 2012 voru þeir orðnir 647 þúsund, það er 

meira en 100% fjölgun farþega á tíu ára tímabili. Þá eru ótaldir allir þeir sem komu með 
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skemmtiferðaskipum auk þess sem Íslendingar eru farnir að ferðast meira um eigið land. Það er 

því rík ástæða til að byggja upp sterka innviði í öllum þjóðgörðum landsins.  

Í verndaráætlun þjóðgarðsins felst stefnumörkun til framtíðar og er hún jafnframt 

stjórntæki sem tekur meðal annars á landvörslu, skipulagi, vernd og stjórnun. Eitt af markmiðum 

verndaráætlunar er að gera almenningi kleift að njóta þess sem svæðið hefur upp á að bjóða. 

Lögð er áhersla á aðgengi fyrir alla og að aðstaða einsog bílastæði, salerni, stígar og skilti verði á 

vinsælum stöðum innan þjóðgarðs. Í verndaráætlun kemur einnig fram að þjónustukjarnar í 

þjóðgarðinum séu tveir, gestastofa á sunnanverðu Snæfellsnesi og þjóðgarðsmiðstöð á 

Hellissandi. Gestastofa þjóðgarðsins er í dag í gömlu fjárhúsi á Hellnum og ekki er enn búið að 

byggja þjóðgarðsmiðstöð á Hellissandi, þrátt fyrir að árið 2007 hafi stjórnvöld samþykkt að 

byggja hana og veitt til þess 200 miljónum.  

Eftir að hafa unnið þessa rannsókn er höfundi ljóst að þjóðgarðurinn Snæfellsjökull þarf 

aukið fjármagn svo hann geti uppfyllt þær kröfur sem til hans eru gerðar, hvað varðar 

uppbyggingu innviða við helstu áningastaði þjóðgarðsins.  

Hér fyrir neðan eru tillögur höfundar til úrbóta á innviðum þjóðgarðsins: 

 Byggja þjóðgarðsmiðstöð á Hellissandi 

 Gera þjóðgarðsmörk sýnileg svo ferðafólk viti að það sé í þjóðgarðinum 

 Bæta bílastæði við Vatnshelli, Djúpalónssand og við gestastofuna á Hellnum 

 Koma upp salernum við Vatnshelli og fjölga salernum við Djúpalónssand 

 Hafa salerni aðgengileg fyrir ferðamenn allt árið um kring 

 Bæta veginn upp að Snæfellsjökli  

 Fjölga útskotum á Útnesvegi 

 Bæta aðstöðu fyrir hjólreiðar 

 Bæta göngustíga við Djúpalónssand, í Skarðsvík og Svalþúfu að Þúfubjargi 

 Merkja betur gönguleiðir í þjóðgarðinum og þá sérstaklega fyrir erlenda ferðamenn 

 Bjóða upp á fastar ferðir allt árið um kring í Vatnshelli 

Það er ljóst að ríki og sveitarfélög ráða miklu um þróun ferðamennsku á Íslandi og sérstaklega í 

þjóðgörðum landsins. Þjóðgarðinn Snæfellsjökull heyrir undir Umhverfisstofnun sem heyrir svo 

aftur undir Umhverfisráðuneyti. Allar ákvarðanir um uppbyggingu í þjóðgarðinum eru teknar af 

hinu opinbera en skipulagsvaldið er hjá sveitarfélaginu Snæfellsbæ. Rétt er að benda á að 

Vatnajökulsþjóðgarður heyrir beint undir Umhverfisráðuneyti og þjóðgarðurinn á Þingvöllum 
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heyrir beint undir forsætisráðuneyti. Það er skoðun höfundar að samræma þurfi fjárveitingar sem 

renna til þjóðgarða landsins, svo uppbygging innviða geti verið landi og þjóð til sóma. Það er 

niðurstaða rannsóknarinnar að uppbygging innviða og skipulag í sé ekki alveg í takt við þá 

ferðamennsku sem þróast hefur í þjóðgarðinum Snæfellsjökli og nágrenni. 
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7 Fylgiskjöl  

Viðauki A - Spurningar til viðmiðunar í viðtölum 
1. Upplýsingar um viðmælanda og hver séu tengsl hans við þjóðgarðinn Snæfellsjökul? 

 

2. Hvernig finnst þér framboð á þjónustu við ferðamenn í Snæfellsbæ? 

 Afþreying 

 Gisting 

 Veitingar 

3. Finnst þér að uppbygging innviða og skipulag sé í takt við þá ferðamennsku sem þróast hefur í 

þjóðgarðinum? Ef ekki hvað er það sem þér finnst að mætti bæta?   

 Bílastæði 

 Göngustígar 

 Salerni 

 Upplýsingar 

 Vegir 

 Annað 

4. Finnst þér þjóðgarðurinn bera þann fjölda ferðamanna sem sækja hann heim? Ef ekki hvers 

vegna? 

 

5. Hverskonar uppbygging fyrir ferðamennsku er æskileg innan þjóðgarðsins að þínu mati?  

 

6. Hvað, ef eitthvað telur þú að standi í vegi fyrir að uppbygging fari fram? 

 

7. Hvernig sérð þú fyrir þér þjóðgarðinn Snæfellsjökul á næstu árum og áratugum? 

 

8. Eitthvað að lokum sem þú vilt koma á framfæri varðandi þjóðgarðinn? 


