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Abstract  

Tourism is growing in Iceland with increased number of visitors travelling to the Fjallabak 

nature reserve.  It is necessary to consider increased conservation and tourism management to 

protect the sensitive nature of the area. It is evident that with raising number of tourists, 

problems due to tourist encroachment will increase in the nature reserve.  Landmannalaugar 

needs special attention since it is the most popular tourist destination in the Icelandic 

highlands and most visited within the reserved area. This increase in tourism within the nature 

reserve is already having a significant impact on the area. There is a need for better 

infrastructure, improved management and to increase information to visitors in 

Landmannalaugar. This has to be done with minimal disruption of the natural area but with 

improvement to the tourist experience and accessibility.  

The project aims to identify what can be improved and make a recommendation to increase 

education and nature interpretation in the Fjallabak nature reserve with the aim to improve the 

management of visitors and their respect for nature.  There is no script for nature 

interpretation for park rangers in the Fjallabak nature reserve. This project will seek answers 

on where it is best to conduct nature interpretation as well as to create a script for nature 

interpretation to be used by park rangers in the reserve.  

 Keywords: Nature Conservation, Landmannalaugar, Fjallabak Nature Reserve, Nature 

interpretation, Tourism. 
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Útdráttur 

Þar sem sífellt fleiri ferðast til Íslands og leggja leið sína í Friðland að Fjallabaki er 

nauðsynlegt að huga að aukinni náttúruvernd og stýringu ferðamanna til þess að hlífa 

viðkvæmri náttúru svæðisins. Það liggur í augum uppi að með stigvaxandi fjölda ferðamanna 

munu vandamál vegna ágangs þeirra aukast í friðlandinu. Helst þarf að huga að 

Landmannalaugum sem eru vinsælasti áfangastaður ferðamanna á hálendi Íslands og sá 

fjölsóttasti innan friðlandsins. Þessi aukning á ferðamönnum innan friðlandsins er þegar farin 

að hafa umtalsverð áhrif á svæðið. Því þarf að byggja upp innviði, bæta stýringu og auka 

fræðslu gesta í Landmannalaugum. Þetta þarf að gera með það að sjónarmiði að sem minnst 

rask verði á náttúru svæðisins en að upplifun og aðgengi ferðamanna verði bætt.  

Með  verkefninu  er ætlunin að greina hvað betur má fara og gera tillögu að aukinni fræðslu 

og náttúrutúlkun í Friðlandi að Fjallabaki með það að markmiði að bæta stýringu gesta og 

virðingu þeirra fyrir náttúrunni. Ekkert handrit er til að náttúrutúlkun fyrir landverði í 

Friðlandi að Fjallabaki. Í þessu verkefni verður leitað svara við því hvar er vænlegast að 

stunda náttúrutúlkun ásamt því að útbúa handrit að náttúrutúlkun sem landverðir í friðlandinu 

geta stuðst við. 

Lykilorð: Náttúruvernd, Landmannalaugar, Friðland að Fjallabaki, Náttúrutúlkun, 

Ferðamennska. 
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Inngangur 

Ferðamenn sem sækja Ísland heim hefur fjölgað um meira en helming á síðustu 10 árum. 

Heildarfjöldi erlendra gesta voru 672 þúsund árið 2012 en voru um 277 þúsund árið 2002 

(Ferðamálastofa, 2013). Þessi  fjölgun  eykur álag í þjóðgörðum og friðlöndum sem eru 

vinsælir áfangastaðir ferðamanna en flestir þeirra sem hingað koma, eða 88 prósent, segja 

náttúruna vera helsta aðdráttaraflið (Rögnvaldur Guðmundsson, 2010).  

Ljóst er að þessi mikla fjölgun ferðamanna hefur neikvæð áhrif á umhverfi vinsælustu 

áfangastaða ferðamanna (Umhverfisstofnun, 2010). Nauðsynlegt er að reyna að lágmarka þau 

áhrif og styrkja innviði þannig að hnignun verði ekki á vinsælum áfangastöðum (Butler, 

1980). Þessi aukning ferðamanna er þegar farinn að hafa neikvæð áhrif á ferðamannastaðinn 

Landmannalaugar innan Friðlands að Fjallabaki ásamt nánasta umhverfi (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir og Þorkell Stefánsson, 2012). Þolmarkarannsóknir hafa verið gerðar á svæðinu 

og benda þær til þess að Landmannalaugar hafi þegar verið komnar að þolmörkum sumarið 

2003 (Bergþóra Aradóttir, Anna Dóra Sæþórsdóttir, Guðrún Gísladóttir og Arnar Már 

Ólafsson, 2003).  Aukinn landvarsla og náttúrutúlkun innan friðlandsins er nauðsynleg til þess 

að reyna að hlífa viðkvæmri náttúru svæðisins.  

Markmiðið með þessu verkefni er að útbúa handrit að náttúrutúlkun þannig að nýting 

svæðisins verði meira sjálfbær með aukinni náttúruvernd. Jafnframt er ætlunin að svara því 

hvar vænlegast er að stunda náttúrutúlkun innan friðlandsins. Uppbygging á stígum og 

skiltum geta haft áhrif á víðernis upplifun ferðafólks sem kemur í Friðlandið að Fjallabaki. 

Því þarf að vanda vel til verka þannig að sem minnst rask verði á náttúru friðlandsins. 
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1. Fræðileg umfjöllun 

Náttúra Íslands hefur alla tíð verið helsta aðdráttarafl erlendra ferðamanna sem koma til 

landsins (Sæþórsdóttir, Hall og Saarinen, 2011) og um helmingur þeirra koma hingað vegna 

öræfanna (Rögnvaldur Guðmundsson, 2010). Með fjölgun ferðamanna um hálendið hefur 

þurft að byggja upp innviði en við það dregur úr víðernis upplifun. Það getur valdið því að 

svæðið missi aðdráttarafl sitt (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Þorkell Stefánsson, 2012, bls. 2). 

Landmannalaugar eru vinsælasti áfangastaður á hálendi Íslands en þangað kemur um 

fjórðungur erlendra ferðamanna sem kemur til Íslands á sumrin (Markaðs og miðlaransóknir 

ehf, 2012). 

Friðland að Fjallabaki er ásamt fimm öðrum svæðum á rauðum lista Umhverfisstofnunnar 

vegna álags og ágangs af völdum ferðamanna. Svæðin eru í verulegri hættu á að tapa 

verndargildi sínu eða hafa jafnvel gert það að hluta. Umhverfisstofnun telur að bregðast þurfi 

við vandanum tafarlaust á þeim svæðum sem eru á rauðum lista (Aðalbjörg Birna 

Guttormsdóttir og Ólafur A. Jónsson, 2013, bls. 5). Samkvæmt skýrslu Umhverfisstofnunar 

Ástand friðlýstra svæða 2010, sem unnin var fyrir umhverfisráðuneytið, herja fjölbreytileg 

vandamál á svæðið (Umhverfisstofnun, 2010). Skýrslan er unninn eftir S.V.Ó.T. greiningu 

(Styrkleikar, veikleikar, ógnanir, tækifæri). Helstu niðurstöður hennar voru: 

Veikleikar eru helst hversu fá samfelld gróðursvæði eru ásamt stuttum vaxtartími gróðurs. 

Svæðið er mikið sótt af ferðamönnum allt árið og er svæðið víða farið að láta á sjá bæði vegna 

gangandi fólks sem og vegna vélknúinna ökutækja. Svæðið í kringum Landmannalaugar er 

sennilega viðkvæmast en þar er mest farið að láta á sjá vegna fjölda ferðamanna.  

Ógnanir við svæðið eru helst vaxandi umferð ferðamanna, bæði á eigin vegum sem og með 

skipulögðum hópferðum. Mikið er um utanvegaakstur og hafa nýjar hjáleiðir myndast. 

Þolmörkum er náð yfir sumarið. Engin verndaráætlun er til fyrir svæðið og fjölgun hefur orðið 

á mannvirkjum án leyfa. Brýnt er að efla landvörslu og auka náttúrutúlkun innan friðlandsins 

til þess að sporna við þeirri óheillaþróun sem hefur átt sér stað.  

Sömu vandamál virðast vera til staðar á svæðinu árið 2013 en þó stendur til að ráða 

heilsársstarfsmann á árinu til þess að sinna Friðlandi að Fjallabaki (Aðalbjörg Birna 

Guttormsdóttir og Ólafur A. Jónsson, 2013, bls. 6-7).  



Náttúrutúlkun í Landmannalaugum                                                                                Valdimar Kristjánsson 

11 
 

1.1 Sjálfbær þróun 

Hugtakið sjálfbær þróun er úr skýrslunni Sameiginleg framtíð okkar sem  Brundtland nefndin 

setti fram 1987. Þar er hugtakið skilgreint sem: „Þróun sem gerir okkur kleyft að mæta 

þörfum okkar án þess að spilla möguleikum komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum.“ Í 

hugmyndafræðinni er eftirfarandi þáttum gert jafnt undir höfði: Félagslegum, efnahagslegum 

og umhverfislegum (Brundtland, 1989). 

1.2 Sjálfbær ferðamennska 

Sjálfbær ferðamennska hefur verið skilgreind sem sjálfbær þróun ferðamennsku sem mætir 

þörfum ferða- og heimamanna en stuðli um leið að verndun og auknum markaðstækifærum til 

framtíðar. Sjálfbær þróun verður ríkjandi þáttur í stjórnun og ákvörðunartökum fyrir auðlindir 

og náttúruverðmæti í framtíðinni. Markmiðið er að uppfylla efnahagsleg, félagsleg og 

fagurfræðilegar þarfir á þann hátt að varðveita og viðhalda menningu, vistfræðilegum ferlum, 

líffræðilegum fjölbreytileika og nauðsynlegum lífsskilyrðum (Elín Berglind Viktorsdóttir, 

2002). 

1.3 Þolmörk ferðaþjónustu 

Þolmörk ferðaþjónustu hafa verið skilgreind sem „mesti fjöldi ferðamanna sem tiltekið svæði 

getur tekið á móti án þess að náttúran verði fyrir óásættanlegum breytingum og án þess að 

óásættanleg skerðing verði á upplifun ferðamanna (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Þorkell 

Stefánsson, 2012). 

Stjórnendur bregðast oft við auknum vinsældum áfangastaða með aukinni uppbyggingu sem 

oft veldur því að ásýnd áfangastaðar breytist og hann tapi aðdráttarafli sínu. Hugmyndafræðin 

um lífshlaup vöru hefur verið heimfærð á ferðamannastaði. Þar ganga ferðamannastaðir í 

gegnum mismunandi stig á líftíma sínum og 

endurspeglast í breytingum  á staðnum 

vegna fjölgunar ferðamanna. 

Ævintýragjarnir ferðamenn eru þeir sem 

heimsækja staðinn í byrjun þar sem þeir 

aðhyllast óspillta náttúru og frumstæða 

menningu. Þegar vinsældir ferðamannastaða 

aukast og uppbygging ferðaþjónustu vex 

breytist ásýnd staðarins með tilkomu 

samgöngu- og ferðaþjónustumannvirkja. 

Mynd 1: Þróun ferðamannastaða (Butler, 1980 með útfærslu 
Önnu Dóru Sæþórsdóttur og Þorkels Stefánssonar, 2012). 
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Þetta veldur því að samsetning ferðamanna sem sækja staðinn heim breytist og 

fjöldaferðamennska tekur yfir og ævintýragjarnir ferðamenn leita annað (Butler, 1980).  

Skýr markmið eru nauðsynleg þegar kemur að ferðamennsku á friðlýstum svæðum. Aðgerðir 

eftir að svæði hefur verið friðlýst, bygging aðstöðu, þróun á starfsemi og ákvarðanir um hve 

mikil þjónusta eigi að vera á svæðinu, eiga að ráðast af fyrrgreindum markmiðum (Eagles, 

McCool og Haynes, 2002). 

1.4 Víðerni 

Víðerni er skilgreint í náttúruverndarlögum sem landsvæði:  

Þar sem ekki gætir beinna ummerkja mannsins og náttúran fær að þróast án álags af 

mannlegum umsvifum. Er í að minnstakosti fimm kílómetra fjarlægð frá 

mannvirkjum og öðrum tæknilegum ummerkjum, svo sem raflínum, orkuverum, 

miðlunarlónum og þjóðvegum. Sem er að minnstakosti 25 ferkílómetrar að stærð eða 

þannig að hægt sé að njóta þar einveru og náttúrunnar án þess að truflast af 

mannvirkjum eða umferð véknúinna farartækja á jörðu (Lög um náttúruvernd, nr. 

44/1999). 

Suðurhluti friðlandsins er samkvæmt þessari skilgreiningu ósnortið víðerni en 

Landmannalaugar er rétt fyrir utan svæðið (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Þorkell Stefánsson, 

2012). 

1.5 Náttúrutúlkun 

„Túlkun er listin við það að útskýra, eða listin við útskýringar á náttúru, menningu, afþreyingu 

og sagnfræðilegum auðlindum“ (Pond, 1993, bls. 27). 

Náttúrutúlkun eða umhverfistúlkun (e. nature interpretation eða environmental interpretation) 

er áhrifarík aðferð sem notuð er á vinsælum útivistarsvæðum, þjóðgörðum og friðlöndum. 

Hún skapar tengsl milli gesta og umhverfis, vitsmunaleg og tilfinningaleg. Náttúrutúlkun 

varpar ljósi á það sem er gestum ekki endilega augljóst og segir söguna á bak við útsýnið, 

náttúrufyrirbærið eða menningarminjarnar. Náttúrutúlkun er upplifun með gagnvirkri þátttöku 

ferðamanna þar sem auðlindin, náttúran og sagan, öðlast merkingu í hugum þeirra. 

Náttúrutúlkun eflir skilning gesta á náttúruvernd og markmiðum friðlýsingar (Sigþrúður Stella 

Jóhannsdóttir, 2011, bls. 10, 16). Hún felur í sér að breyta flóknu tæknimáli náttúruvísindanna 

í skiljanlegt mál almennings (Ham, 1992, bls. 3). Í náttúrutúlkun er lögð áhersla á upplifun 

gesta og náttúruvernd. Náttúrutúlkun eykur þannig skilning gesta á óraskaðri náttúru og lífríki 
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á skemmtilegan hátt. Hún eykur jafnframt skilning gesta á menningarlegri sérstöðu og eykur 

þannig virðingu fyrir samfélögum svæða (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2011, bls. 16). 

Náttúrutúlkun er form fræðslu sem varpar ljósi á merkingu, skyldleika og tengsl hluta með 

upplifun fremur en beinum staðreyndum (Tilden, 1977, bls. 8).  

2. Þjóðgarðar og friðlýst svæði 

2.1 Upphaf friðlýstra svæða og frumkvöðlar náttúrutúlkunar  

Upphafið að stofnun þjóðgarða má rekja til Bandaríkjanna þegar John Muir (1838-1914) beitti 

sér fyrir því að stofnaður yrði þjóðgarður í Yosemite dalnum í Kaliforníu árið 1890 ásamt 

fleiri þjóðgörðum í framhaldi af stofnun garðsins. Muir var framsýnn og áttað sig á gildi 

ósnortinna svæða ásamt verndun vistkerfa svo að komandi kynslóðir fái þeirra notið. Muir er 

einn þekktasti náttúruverndarmaður sögunnar og er talinn einn af frumkvöðlum 

náttúrutúlkunar. Hann hefur verið nefndur „faðir bandarískra þjóðgarða“ og eftir hann liggja 

mörg rit sem enn hafa áhrif á náttúruvernd í Bandaríkjunum. Enos Mills (1870-1922) hefur 

verið nefndur „faðir náttúrutúlkunar.“ Enos kynntist Muir þegar þeir ferðuðust saman um 

Yosemite og varð hann síðar öflugur talsmaður náttúruverndar í Bandaríkjunum. Enos beitti 

sér fyrir stofnun þjóðgarðs í Klettafjöllunum í Colorado og gaf út bókina The Adventures of a 

Nature Guide árið 1920. Bókin var sú fyrsta sinnar tegundar en með henni var lagður grunnur 

að náttúrutúlkun sem aðferð til fræðslu. Enos þjálfaði einnig fyrstu landverðina í 

náttúrutúlkun fyrir Þjóðgarðastofnun Bandaríkjanna og stofnaði skóla fyrir 

náttúruleiðsögumenn (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2011, bls. 12). Hann leit ekki á sig sem 

kennara en taldi að náttúruleiðsögumenn ættu að kynna fólki leyndardóma náttúrunnar, vekja 

áhuga og örva upplifun í stað þess að benda aðeins á áhugaverða staði. Freeman Tilden (1883-

1980) gaf út bókina Interpreting our Herritage árið 1957. Bókin var skrifuð að beiðni 

Þjóðgarðastofnunar Bandaríkjanna eftir að Tilden hafði skrifað bók um bandaríska þjóðgarða. 

Bókin er byggð á reynslu Tildens eftir að hann fylgdist með landvörðum að störfum og 

samskiptum þeirra við gesti í þjóðgörðum. Tilden skilgreindi náttúrutúlkun formlega og gerði 

hana að fræðigrein (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2011, bls. 12-13). Sam Ham ritaði 

árið1992 bókina Environmental Interpretation. A Practical Guide for People with Big Ideas 

and Small Budgets. Bókin er notuð sem kennslubók í náttúrutúlkun í háskólum og handbók 

fyrir landverði á friðlýstum svæðum (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2011, bls. 12-14). 

Íslensk handbók um náttúrutúlkun eftir Sigþrúði Stellu Jóhannsdóttir kom út árið 2011. 
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2.2 Upphaf friðlýsingar á Íslandi 

Hugmyndir um verndun svæða bárust frá Bandaríkjunum til Íslands í upphafi 20. aldar. 

Matthías Þórðarson skrifaði grein í Skírni árið 1907 undir heitinu „Verndun fagurra staða og 

merkra náttúrumenja.“ Í greininni fjallar Matthías um nauðsyn þess að hlúa að stöðum sem 

eru merkilegir og sérstakir sökum fegurðar. Hann nefndi Almannagjá og svæðið umhverfis 

Þingvelli við Öxará sem dæmi um staði sem mætti sinna betur. Reyndar fannst honum að búið 

væri að skemma Almannagjá með þeim vegi sem þá hafði verið lagður. Hann rak dæmi um 

friðunaráform erlendis og nefndi meðal annars þjóðagarða í Bandaríkjunum sem dæmi um 

staði sem friðaðir voru með allsherjarlögum. Árið 1913 ritaði Guðmundur Davíðsson þá grein 

sem átti eftir að ýta úr vör umræðunni um stofnun Þjóðgarðsins á Þingvöllum. Greinin 

nefndist „Þingvellir við Öxará“ og birtist í tímaritinu Eimreiðin. Greinin var beinskeytt þar 

sem Guðmundur gagnrýndi umgengni og taldi skeytingarleysi landsmanna á þessum 

sögufrægasta stað landsins vera þjóðinni til skammar. Benti Guðmundur  á stofnun 

þjóðagarða í Bandaríkjunum máli sínu til stuðnings. Það var svo árið 1930 að fyrsti 

þjóðgarður landsins var stofnaður á Þingvöllum. Með því urðu kaflaskil í náttúruvernd á 

Íslandi (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2013). 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar hvað náttúruvernd varðar frá stofnun Þjóðgarðsins á 

Þingvöllum. Þjóðgarðurinn á Snæfellsnesi var stofnaður árið 2001 (Umhverfisstofnun, 2003) 

og Vatnajökulsþjóðgarður var stofnaður árið 2008 en hann nær yfir allan Vatnajökul og 

þjóðgarðana sem fyrir voru í Skaftafelli og Jökulsárgljúfrum. Þjóðgarðurinn nær yfir 13% af 

flatarmáli Íslands og er stærsti þjóðgarður í Evrópu (Vatnajökulsþjóðgarður, 2013). Alls eru 

109 svæði friðlýst á Íslandi í dag (Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir og Ólafur A. Jónsson, 

2013, bls. 4) og er Friðland að Fjallabaki eitt þeirra.  

3. Friðland að Fjallabaki 

3.1 Svæðislýsing 

Víðlent svæði, 47 þúsund hektarar, var friðlýst að Fjallabaki árið 1979. Friðlýsingin var gerð 

með heimild í 21. grein laga nr. 47/1971 um náttúruvernd (Lög um náttúruvernd 47/1971). 

Mörk friðlandsins eru sem hér segir:  
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Mynd 2: Friðlandsmörk (Umhverfisstofnun, 2009). 

Úr Hábarmi í hæsta tind Torfajökuls, í Háskerðing, í Laufafell, í tind í 

Rauðufossafjöllum, 1205 m. á hæð á korti Herforingjaráðsins frá 1969. Þaðan í 

Hrafnabjörg (tind 895) og áfram eftir háhrygg bjarganna. Úr norðaustanöxl bjarganna 

í hábungu Stóra-Melfells. Þaðan liggja mörkin um Einbúa skemmstu leið að Tungnaá 

nálægt Bjallavaði. Síðan með Tungnaá að Kirkjufellsósi og áfram upp með ósnum að 

Kirkjufellsvatni. Þaðan um afréttarmörkum í Hábarm (Auglýsing um friðlýsingu 

Friðlands að Fjallabaki, 1979).  
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 Friðlandið er allt í yfir 500 metra hæð en víða í 700-1100 metra hæð (Ólafur Örn Haraldsson, 

2010, bls. 44) með meðalaárshita um 0-1 °C (Umhverfisstofnun, 2009). Svæðið einkennist af 

mikilli eldvirkni þar sem jarðmyndanir, landslag og hveravirkni eru stórfengleg og fjölbreytt. 

Svæðið er fremur hrjóstrugt yfir að líta þar sem samfelld gróðursvæði eru fá. Hæð yfir 

sjávarmáli, mikil úrkoma og lágur meðalhiti veldur óblíðu veðri og stuttum vaxtartíma 

gróðurs (Ólafur Örn Haraldsson, 2010, bls. 30). Þar af leiðandi er landið sérstaklega 

viðkvæmt fyrir ágangi manna og því nauðsynlegt að stýra þeirri miklu umferð ferðamanna 

sem leggja leið sína í friðlandið með góðum göngustígum, upplýsingagjöf og náttúrutúlkun. 

Tilgangur friðlýsingar á Fjallabaki er að varðveita svæðið svo að núverandi og komandi 

kynslóðir fái notið (Umhverfisstofnun, 2009) sem er mjög í anda sjálfbærrar þróunar. 

Fjölbreytt og litríkt landslag, viðkvæmt lífríki ásamt ósnortnum víðernum eru megineinkenni 

Friðlands að Fjallabaki. Verðmæti ósnortinnar náttúru verða meiri eftir því sem tíminn líður 

og tryggja þarf að svo verði áfram svo að komandi kynslóðir fái þeirra notið (Ólafur Örn 

Haraldsson, 2010, bls. 7).  

Til frekari þróunar og verndunar svæðisins hefur Rangárþing ytra fengið úthlutað sex milljón 

króna styrk úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða árið 2013. Þar af voru þrjár milljónir 

vegna rammaskipulags Fjallabaks og þrjár milljónir vegna undirbúnings fyrir samkeppni um 

deiluskipulag Landmannalauga (Ferðamálastofa, 2013). Ein helsta ástæðan fyrir því að ekki 

hefur verið brugðist við þeim fjölda ferðamanna sem koma í Landmannalaugar er skortur á 

deiluskipulagi. Í undirbúningi er vinna við rammaskipulag fyrir Fjallabakssvæðið í heild þar 

sem móta á framtíðarstefnu skipulagsmála á svæðinu (Anna Mjöll Guðmundsdóttir, 2011, bls. 

1).  

4. Náttúrufar Friðlands að Fjallabaki  

4.1 Jarðfræði  

Friðlandið að Fjallabaki er mótað af mikilli eldvirkni bæði í nútíð og fortíð. Stór hluti 

friðlandsins er á svokallaðri Torfajökulseldstöð. Hún er stærsta háhitasvæði landsins og 

sennilega það öflugasta. Því er mikið um fágæt jarðhitafyrirbæri á svæðinu, svo sem hveri, 

gufuaugu, leirhveri og soðpönnur (Ólafur Örn Haraldsson, 2010, bls. 24).  

Talið er að Torfajökulssvæðið sé stór sporöskjulaga askja eða sigketill þar sem áður hefur 

staðið stórt eldfjall. Í einu eða fleirum stórgosum fyrir að minnsta kosti 400 árum hefur 

kvikuþróin tæmst sem hefur valdið því að fjallið hefur fallið saman. Askja þessi er fremur stór 

eða um sextán kílómetra frá vestri í austur og um tólf kílómetra frá norðri í suður (Ólafur Örn 
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Haraldsson, 2010, bls. 14-19). Suðurhluti friðlandsins er hálendur og einkennist af ljósum 

líparít (e. riholite) bergmyndunum og er þar stærsta líparítsvæði landsins. Við snögga kólnun 

myndar líparítkvika svartgljáandi hrafntinnu, annars er líparít grátt, gult, grænt eða bleikt á lit 

(Umhverfisstofnun, 2009). Þessi mikla litadýrð er vel sjáanleg í friðlandinu og heillar eflaust 

alla sem bera þessa náttúrusmíð augum. Nyrðri hlutinn liggur lægra og er allur dekkri 

yfirlitum þar sem flestar jarðmyndanir eru út basalti. Þar eru mörg móbergsfjöll með 

stöðuvötnum í lægðum. Töluvert er um hraun og sandflæmi þar sem lítið er um gróður. Stór 

hluti úrkomunnar sem fellur um svæðið rennur niður til grunnvatns þar sem berggrunnurinn er 

fremur gropinn (Ólafur Örn Haraldsson, 2010).  

4.2 Gróður 

Vaxtartími plantna er mjög stuttur í friðlandinu og vart meiri en tveir til þrír mánuðir ári. 

Jarðveginn vantar fullrotnuð og veðruð efni og er því sundurlaus og grófur. Því er 

jarðvegsmyndun mjög hæg. Töluvert er um sandfok á svæðinu ásamt því að vatn skolar burt 

jarðveg. Lítið er um samfelld gróðursvæði en þau stærstu og grösugustu eru í við ár og vötn. 

Líparít berggrunnur er víða gróðurlaus en móbergsfjöllin eru víða gróin gamburmosa upp á 

topp. Innan friðlandsins hafa fundist um 150 tegundir blómplantna og byrkninga 

(Umhverfisstofnun, 2009). 

4.3 Veðurfar 

Meðalárshiti í Friðlandinu að Fjallabaki er sennilega um 0-1 °C. Júlí er hlýjasti mánuður 

ársins með meðalhita um 8 °C en meðalhiti í janúar og febrúar er um ÷ 6 °C. Ársúrkoma er 

um tvö til þrjú þúsund millimetrar syðst í friðlandinu en ekki nema um þúsund millimetrar 

nyrst (Umhverfisstofnun, 2009). Þessi mikla úrkoma í suðurhluta friðlandsins ásamt hæð yfir 

sjávarmáli veldur því að oft liggur þoka yfir Hrafntinnuskeri og nærliggjandi svæðum þó svo 

að bjart veður sé í Landmannalaugum. Mikil snjóþyngsli að vetri valda því að ófært er um 

friðlandið stóran hluta vetrar nema fyrir mikið breytta jeppa og vélsleða. Á sumrin koma oft 

dagar sem geta verið ákaflega hlýir og bjartir eins og víðast hvar á hálendinu (Frímann 

Ingvarsson, viðtal, 20. apríl 2013). 

5. Ferðamennska á Fjallabaki 

5.1 Saga ferðamennsku á Fjallabaki 

Bændur sem fóru á fjall um afrétti sína hafa sjálfsagt verið þeir einu sem fóru um Fjallabak í 

fyrri tíð. Landmannaafréttur er mikil víðátta sem er að stórum hluta fjöll og firnindi, hraun og 

sandar með öskufoki þegar blæs. Þó eru nokkrar vinjar sem fjallamenn hafa hafst við í og 
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voru Landmannalaugar nefndar Eden afréttarins af fjallmönnum. Jökulgilið var ekki smalað 

fyrr en um miðja 19. öld (Bragi Sigurjónsson, 1983, bls. 253-255) líklega vegna ótta við 

útilegumenn sem var mjög ríkur í menningu landsmanna (Ólafur Örn Haraldsson, 2010, bls. 

175). 

Fjallabaksvegur syðri um Mælifellssand var þekkt þjóðleið sem var notuð til þess að sleppa 

við að þvera jökulár sunnan jökla. Fjallabaksvegur syðri hefur því verið þekkt leið um aldir og 

var notuð af Skaftfellingum í verslunarferðum til Eyrarbakka. Öðru máli gegnir um 

Fjallabaksveg Nyrðri sem líklega var fyrst farinn árið 1893 (Ólafur Örn Haraldsson, 2010, bls. 

190).  

Fyrstu mennirnir svo vitað sé að fóru um Landmannaafrétt, vegna vísinda og rannsókna, 

gerðu það á seinni hluta átjándu aldar eða við upphaf þeirrar nítjándu og höfðu þeir með sér 

leiðsögumenn úr Rangárþingi. Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson fóru í fyrsta 

vísindaleiðangurinn um Fjallabak árið 1756 og könnuðu meðal annars Torfajökulssvæðið. 

Sveinn Pálson náttúrufræðingur fór einnig um Fjallabak í einni af landkönnunarferðum sínum 

(Ólafur Örn Haraldsson, 2010, bls. 193).  

5.2 Uppbygging í Landmannalaugum 

Fjallmenn sem og aðrir sem fóru um Fjallabak í fyrri tíð hafa látið sér nægja að gista í 

tjöldum. Elsta sæluhúsið sem vitað er um stendur við Landmannalaugar steinsnar frá heita 

læknum og er talið eitt elsta sæluhús landsins. Ekki er vitað með vissu um aldur sæluhússins 

en talið er að það sé um 160 ára gamalt. Húsið er borghlaðið úr grjóti, gluggalaust og rúmar 

þrjá menn liggjandi. Sæluhúsið er lágreist og þakið gróðri þannig að fáir taka eftir því. Annað 

sæluhús var byggt árið 1905. Það var heldur stærra og rúmaði bæði menn og hesta. Það hús 

sligaðist snemma undan snjóþunga og má sjá tóftina undir hraunbrúninni skammt frá 

núverandi sæluhúsi Ferðafélags Íslands. Árið 1927 var byggt sæluhús sem stendur enn. Því 

húsi var valinn staður sem er snjóléttari en staðurinn þar sem húsið frá 1905 stóð. Veggir eru 

hlaðnir úr grjóti og risþak klætt með bárujárni. Húsið var byggt með timburpalli þar sem 

menn gátu sofið og geymt föggur sínar en gert var ráð fyrir hestum undir pallinum (Ólafur 

Örn Haraldsson, 2010, bls. 225).  

Ferðafélag Íslands (FÍ) byggði sæluhús í Landmannalaugum  árið 1951. Um er að ræða 

amerískan bragga með steyptum göflum. Landmannahreppur keypti braggann og stendur hann 

enn og er nú notaður sem hesthús. Núverandi skáli FÍ var byggður árið 1969 þar sem þörf var 

á meira plássi (Ólafur Örn Haraldsson, 2010, bls. 227-228). Skálinn rúmar 75 manns í 
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gistingu (Ferðafélag Íslands, 2013). Í Landmannalaugum er því að finna menningarminjar 

sem hafa að geyma byggingarsögu Íslendinga á sæluhúsum þar sem hægt er að skoða fjögur 

sæluhús frá mismunandi tímabilum. 

5.3 Þróun ferðamennsku á Fjallabaki  

Árbók FÍ frá árinu 1933 fjallar um Landmannaleið og Fjallabakssvæðið. Í henni er 

stórbrotinni náttúru svæðisins með allri sinni litadýrð ásamt heitu lauginni lýst vel (Pálmi 

Hannesson, 1933, bls. 29-31). Það er ekki ólíklegt að með tilkomu þeirrar bókar hafi áhugi á 

svæðinu aukist. Með byggingu skála og bættri aðstöðu á svæðinu, ásamt betri samgöngum, 

hefur ferðamennska um friðlandið vaxið ár frá ári. Nú er svo komið að ferðamenn sem 

heimsækja Friðland að Fjallabaki eru áætlaðir á milli 150-200 þúsund (Ólafur Örn 

Haraldsson, 2010, bls. 7); (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Þorkell Stefánsson, 2012, bls. 14). 

Ferðamönnum til Íslands fjölgar ár frá ári (Ferðamálastofa, 2013) og er hægt að áætla að sú 

fjölgun skili sér einnig í aukningu ferðamanna í Friðland að Fjallabaki. Tjaldsvæðið í 

Landmannalaugum er orðið nokkuð þétt setið yfir sumarið og erfitt að fá gistingu í skála nema 

pantað sé með margra mánaða fyrirvara (Frímann Ingvarsson, viðtal, 20. apríl 2013). Því fá 

ekki allir ferðamenn gistingu í skála þó svo að þeir óski eftir því. Öðru máli gegnir um 

veturinn þar sem skálinn hefur oft staðið tómur (Bergþóra Aradóttir o.fl., 2003, bls. 8). Þó er 

vetrarferðamennska alltaf að aukast í Landmannalaugum og hefur skálavörður verið töluvert 

við skálavörslu veturinn 2012-2013. Nýtingin á skálanum er því að aukast á ársgrundvelli 

(Frímann Ingvarsson, viðtal, 20. apríl 2013).  

Mjög skiptar skoðanir eru á því hversu mikil uppbygging á að eiga sér stað í 

Landmannalaugum. Meðan sumir vilja meiri uppbyggingu, svo sem hótel, veitingastað og 

bundið slitlag alla leið í Landmannalaugar eru aðrir sem vilja ekki meiri uppbyggingu og að 

svæðið verði sem upprunalegast (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Þorkell Stefánsson, 2012, bls. 

38-39). 

5.4 Samgöngur og aðgengi 

Aðgengi að friðlandinu er nokkuð gott yfir sumarið eftir að búið er að hefla og opna vegi. 

Þrjár ökuleiðir eru inn í friðlandið af þjóðvegi eitt ásamt einum jeppavegi. Í fyrsta lagi er hægt 

að aka upp Skeiðavegamót (30), af honum er beygt við vegamótin að Árnesi (32) og ekið 

Þjórsárdalsveg þar til komið er að veg sem liggur yfir Sprengisand (F26). Þar er ekið nokkuð 

lengra og fram hjá Hálendismiðstöðinni í Hrauneyjum þar til beygt er inn á Sigölduleið 

(F208). Þessi leið er sú þægilegasta þar sem aðeins þarf að aka malarveg um 40 km og engar 
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óbrúaðar ár eru á leiðinni. Einnig er farið um Sigöldu þegar komið er að norðan yfir 

Sprengisand. Í öðru lagi er mögulegt að fara upp Landvegamót (26) fram hjá Galtalæk þar 

sem beygt er inn á Landmannaleið (F225), sú leið er einnig kölluð Dómadalsleið. Ef farið er 

að austan er ekið um Hrífunesveg (209) að vegamótumvið Skaftártunguveg (208). Af honum 

er beygt við bæinn Búland inn á Fjallabaksveg nyrðri (F208) uns komið er í Landmannalaugar 

(Ólafur Örn Haraldsson, 2010, bls. 13). Sigölduleið hefur  að meðaltali verið opnuð 11. júní á 

síðustu árum en hinar leiðirnar oft um viku seinna (Vegagerðin, 2013). Fjallabaksvegur nyrðri 

(F208) og Dómadalsleið (F225) eru eingöngu færar jeppum þar sem vatnsföll eru óbrúuð og 

vegirnir grófir. Þá er einnig einn jeppavegur af Fjallabaksvegi syðri (F210) inn í friðlandið en 

sá vegur er eingöngu fær mikið breyttum jeppum (Ólafur Örn Haraldsson, 2010, bls. 13). 

Flestir ferðamenn koma akandi inn í friðlandið og eru annað hvort á eigin vegum eða með 

hópferðabílum (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Þorkell Stefánsson, 2012, bls. 16). Ferðamenn á 

mótorhjólum eða reiðhjólum eru algeng sjón innan friðlandsins. Þá er einnig algengt að fólk 

komi gangandi inn í friðlandið eftir Laugaveginum eða annarri gönguleið. Þá er nokkuð um 

að fólk komi ríðandi í friðlandið (Gunnhildur Ösp Kjærnested, viðtal, 10. apríl 2013) en 

nokkrar reiðleiðir eru merktar innan friðlandsins. Jónas Kristjánsson lýsir reiðleiðinni um 

Fjallabaksveg nyrðri í bók sinni 1001 þjóðleið sem einni allra glæsilegustu reiðleið landsins, 

segir hana vera litskrúðuga og fjölbreytta þótt sá galli sé á leiðinni hve mikil umferð 

vélknúinna ökutækja er um hana (Jónas Kristjánsson, 2011, bls. 24). Margir ferðamenn eru 

dagsferðagestir (Frímann Ingvarsson, viðtal, 20. apríl 2013). 

Laugavegurinn var fyrst genginn í fjögurra daga ferð sumarið 1979 eftir að komið hafði verið 

upp litlum sæluhúsum á hverjum náttstað og stærstu jökulárnar á leiðinni höfðu verið brúaðar 

(Leifur Þorsteinsson og Guðjón Ó. Magnússon, 2008, bls. 6). Í dag er Laugavegurinn ein 

vinsælasta og fjölfarnasta gönguleið landsins. Þá eru fjölmargar styttri gönguleiðir á svæðinu 

svo að flestir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi hyggi fólk á göngu. Aðgengi að friðlandinu 

hefur stórbatnað með bættu vegakerfi og betri farartækjum.  

5.5 Aðsókn ferðamanna í Landmannalaugar 

Flestir ferðamenn koma í Landmannalaugar á tímabilinu júní til loka september meðan 

aðgengi er sem best og flestir erlendir ferðamenn eru á landinu. Mikið er um dagsferðagesti 

yfir sumarið (Frímann Ingvarsson, viðtal, 20. apríl 2013). Kynnisferðir eru meðal annarra með 

daglegar ferðir í Landmannalaugar frá 13. júní til 15. september bæði frá Reykjavík og 

Skaftafelli. Auk þess er ferð frá Mývatni suður Sprengisand í Landmannalaugar þrisvar í viku 
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(Kynnisferðir, 2013). Af þessu má ráða að margt er um manninn í Landmannalaugum yfir 

hásumarið. Sumarið 2012 var skálavörðum fjölgað um einn og voru því fimm yfir hásumarið 

til þess að þjónusta þennan mikla fjölda ferðamanna (Frímann Ingvarsson, viðtal, 20. Apríl 

2013). Skálaverðir á vegum FÍ sinna umsjón með skála og tjaldsvæði en umsjón og eftirlit 

með friðlandinu er á vegum landvarða umhverfisstofnunar. Landverðir og skálaverðir sinna 

auk þess fræðslu og upplýsingagjöf og eru ferðamönnum til aðstoðar (Anna Mjöll 

Guðmundsdóttir, 2011, bls. 11).  

5.6 Hvernig ferðamenn heimsækja friðlandið 

Í greinargerð sem Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar (RRF) unnu fyrir Ferðamálastofu 

árið 2012 kemur fram að um fjórðungur erlendra ferðamanna sem komu til landsins í ágúst 

með flugi eða ferju (frávik um 3.5%) hefur komið í Landmannalaugar. Flestir gestir voru frá 

Mið-Evrópu, Benelux löndunum eða Suður-Evrópu og var meðalaldur 35 ár. Í greinagerðinni 

kemur fram að upplifun ferðamanna af Landmannalaugum eru um 8,4 í ágúst og um 9,3 í 

september á kvarðanum 1-10. Mesta upplifunin var í Landmannalaugum og Snæfellsjökli þó 

svo að litlu munaði en hinir staðirnir voru Skógafoss, Þingvellir, Geysir og Reykjanesviti 

(Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar ehf, 2013). Samkvæmt þessari rannsókn virðast 

gestir yfirleitt vera ánægðir með ferð sína í Landmannalaugar en sama á við um aðra 

ferðamenn í Friðlandi að Fjallabaki (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Þorkell Stefánsson, 2012, 

bls. 19).  

6. Afþreyingarmöguleikar  

Ýmsir afþreyingarmöguleikar eru í boði fyrir ferðamenn innan friðlandsins, má þar nefna 

ljósmyndun, baðferð í náttúrulaug, skoða jarðfræði, fuglaskoðun, hestaferðir, veiði og svo 

síðast en ekki síst að fara í gönguferð en margar miserfiðar gönguleiðir eru í boði (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir og Þorkell Stefánsson, 2012, bls. 18). 

6.1 Helstu gönguleiðir 

Friðland að Fjallabaki er eitt stórkostlegasta göngusvæði landsins og dregur að sér fjölda 

göngu- og fjallafólks á ári hverju. Laugavegurinn er ein vinsælasta gönguleið á landinu þar 

sem fjöldi erlendra og íslenskra ferðamanna gengur hana árlega. Gönguferðir eru vinsælasta 

afþreying ferðamanna í Landmannalaugum (Bergþóra Aradóttir o.fl., 2003, bls. 12; Anna 

Dóra Sæþórsdóttir og Þorkell Stefánsson, 2012, bls. 17) þar sem margir sem þangað koma 

fara í styttri eða lengri göngur. Viðhald og uppbygging á göngustígum hefur að mestu verið 

unnið af landvörðum og erlendum sjálfboðaliðum á vegum Umhverfisstofnunar í gegnum árin 
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(Bergþóra Aradóttir o.fl., 2003, bls. 12; Valdimar Kristjánsson, 2012, bls. 8). Sumir stígarnir 

hafa myndast síðustu ár af völdum mikillar umferðar ferðamanna. Þó svo að mikið sé af 

göngufólki í nágrenni Landmannalauga eru flest svæði innan friðlandsins fáfarin (Ólafur Örn 

Haraldsson, 2010, bls. 152).  

Til þess að dreifa ferðamönnum og stýra umferð í Landmannalaugum hafa verið stikaðar og 

merktar átta styttri gönguleiðir sem eru allt frá tveggja tíma ferðum upp í dagsferð (Sjá kort í 

viðauka 2). Stikaðar gönguleiðir eru yfir 100 kílómetrar innan friðlandsins fyrir utan 

Laugaveginn (Valdimar Kristjánsson, 2012, bls. 9). Þannig geta ferðamenn gist í 

Landmannalaugum í nokkra daga og gengið mismunandi leiðir hvern dag og er það orðið 

nokkuð vinsælt. Stikaðar hafa verið tvær lengri gönguleiðir, annarsvegar „Laugavegurinn“ frá 

Landmannalaugum í Þórsmörk og hinsvegar gönguleið frá Landmannalaugum eða 

Landmannahelli að Rjúpnavöllum eða Leirubakka í Landssveit. Sú leið er talin góð viðbót við 

hinn vinsæla Laugaveg til þess að dreifa umferð um svæðið (Valdimar Kristjánsson, 2012, 

bls. 10). Styttri gönguleiðirnar eru stikaðar mismikið eftir eðli leiðanna. Þær fjölförnustu og 

auðveldari eru stikaðar heldur meira en þær sem eru fáfarnari. Þetta er gert viljandi til þess að 

halda í þá öræfaupplifun sem svæðið á að bjóða upp á fyrir ferðamenn sem vilja komast í 

nánd við ósnortin víðerni. Því verður að gæta hófs í merkingum og fjölda skilta þar sem of 

mikið af slíku getur haft neikvæð áhrif á upplifun ferðamanna. Þá eru margar gönguleiðir sem 

ekki eru stikaðar innan friðlandsins. Reynt er eftir fremsta megni að beina ferðamönnum á 

fjölfarnar leiðir enda eru þær merktar inn á kort sem seld eru í Landmannalaugum og eru 

auðrataðri (Gunnhildur Ösp Kjærnested, viðtal, 10. apríl 2013).  

Með því að þétta umferð með stýringu um afmarkað svæði er möguleiki á að takmarka 

neikvæð áhrif. Áhrifin geta þó orðið meiri á þessu afmarkaða svæði sem er betra en að valda 

neikvæðum áhrifum á stærra svæði (Eagles, McCool og Haynes, 2002). Minni líkur eru þá á 

auknum gróðurskemmdum með myndun nýrra slóða eða að ýfð sé upp þunn gróðurþekjan 

með tilheyrandi rofi og uppblæstri í kjölfarið. Önnur ástæða fyrir því að æskilegt er að 

ferðamenn haldi sig á merktum stígum er sú að veðrabrigði eru snögg þar sem svæðið er allt í 

yfir 500 metra hæð og oft liggur þoka yfir fjöllunum (Ólafur Örn Haraldsson, 2010, bls. 152). 

Auðvelt er því að villast, jafnvel fyrir kunnuga. Með auknum ferðamannastraum í 

Landmannalaugar eykst hætta á því að fólk týnist eða slasist á svæðinu. Því er öruggast fyrir 

þá sem ekki þekkja vel til svæðisins að halda sig á merktum og stikuðum leiðum. 
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Af þeim gönguleiðum sem í boði eru er Laugahringurinn sá langvinsælasti en hún er jafnframt 

fyrsti hluti Laugavegarins. Vinsældir má rekja til þess að hún tekur ekki nema um það bil 1.5 

klukkustund og er náttúfar leiðarinnar mjög einkennandi fyrir svæðið (Frímann Ingvarsson, 

viðtal, 20. apríl 2013). 

7. Náttúrutúlkun innan friðlandsins 

Friðland að Fjallabaki er friðlýst vegna sérstaks landslags, gróðurfars og dýralífs svo að 

komandi kynslóðir hafi tækifæri til að njóta þess (Umhverfisstofnun, 2009). Það er mikilvægt 

að þær forsendur séu kynntar og gerðar aðgengilegar fyrir ferðamenn. Þegar kemur að því að 

auka skilning ferðamanna á markmiðum friðlýsingar skiptir náttúrutúlkun miklu máli. Hún 

eykur ánægju gesta sem skilar sér í auknum stuðningi við náttúruvernd svæðisins (Sigþrúður 

Stella Jóhannsdóttir, 2011, bls. 76).  

Þrátt fyrir mikla aukningu á ferðamönnum innan friðlandsins ásamt þolmarksrannsóknum sem 

benda til þess að þolmörkum sé náð yfir sumarið (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.f.l. 2003) hefur 

landvörðum ekki fjölgað né heldur fræðsla verið aukin. Náttúrutúlkun og önnur fræðsla er 

yfirleitt það fyrsta sem er skorið niður þegar niðurskurður er á rekstri á friðlýstum svæðum 

(Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2011, bls. 13). Sú virðist einnig raunin í Friðlandi að 

Fjallabaki þar sem landvörðum var fækkað úr tveimur í einn sumarið 2012 ásamt því að 

starfstími var styttur um viku. Niðurskurður í ríkisútgjöldum hefur þannig bitnað á 

náttúruvernd að Fjallabaki þrátt fyrir mikla aukningu á ferðamönnum sem ætti að skila sér í 

auknum tekjum fyrir þjóðarbúið. Þörf er á bættri aðstöðu til upplýsingagjafar og fræðslu í 

Landmannalaugum ásamt lengingu starfstíma landvarðar (Valdimar Kristjánsson, 2012). 

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á sviði náttúrutúlkunar hér á landi. 

7.1 Náttúrutúlkun sem stjórntæki 

Vegna ofangreindra þátta um náttúrufar er brýnt að ferðamenn haldi sig á göngustígum svo að 

markmiðum friðlýsingar sé náð og náttúrufyrirbæri spillist ekki. Samkvæmt skýrslu 

landvarðar á Fjallabaki árið 2012 virðast ferðamenn ganga alveg að hverum og öðrum 

jarðhitamyndunum. Þetta veldur tilheyrandi raski umhverfis jarðhitamyndanir og er 

umhverfið víða illa farið vegna ágangs ferðamanna. Þunn gróðurþekjan er fljót að rofna vegna 

göngufólks og þá eiga roföflin, vindur og vatn, auðvelt með að eyðileggja út frá sárinu 

(Valdimar Kristjánsson, 2012, bls. 8). Meiri fræðsla til ferðamanna ásamt náttúrtúlkun virðist 

því vera nauðsynleg ásamt betri stýringu svo að þau náttúruverðmæti sem eru innan 

friðlandsins spillist ekki vegna vaxandi fjölda ferðamanna. Stjórnendur friðlýstra svæða líta á 
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náttúrutúlkun sem stjórntæki í náttúruvernd. Aukin þekking og skilningur ferðamanna leiðir 

til meiri virðingar á svæðum ásamt skilningi á verndaraðgerðum friðlýstra svæða. 

Náttúrutúlkun hefur því verið kennd á landvarðanámskeiðum síðan um 1980 og í Háskólanum 

á Hólum þar sem nemendur í ferðamálafræði geta útskrifast með landvarðaréttindi (Sigþrúður 

Stella Jóhannsdóttir, 2011, bls. 11).  

7.2 Upplýsingagjöf og náttúrutúlkun til stýringar 

Mismunandi aðferðir eru notaðar af stjórnendum friðlýstra svæða. Hægt er að notast við 

beinar aðgerðir þar sem lögum og reglum er framfylgt til þess að stýra hegðun gesta. 

Upplýsingagjöf og náttúrutúlkun eru notaðar til stýringar á ferðamönnum á friðlýstum 

svæðum og eru óbeinar aðgerðir við stýringu ferðamanna. Leiðbeinandi aðgerðir eru vel 

merktir stígar og slóðar. Með slíkum aðgerðum er hægt að hafa áhrif á hegðun gesta án þess 

að upplifun þeirra verði sú að þeim séu takmörk sett líkt og er með beinar aðgerðir. Oftast er 

betra fyrir stjórnendur svæða að notast við leiðbeinandi stíga ásamt góðri upplýsingagjöf til 

þess að stýra umferð heldur en að notast við reglur (Eagles, McCool og Haynes, 2002) 

(Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2011, bls. 77). Þannig verður ferðamaðurinn meðvitaðri um 

afleiðingar gjörða sinna og heildarupplifun af svæðinu verður meiri. Því nota stjórnendur 

friðlýstra svæða frekar þá nálgun heldur en að framfylgja lögum og reglum með 

„bannskiltum“ (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2011, bls. 77). Það væri afar tímafrekt og 

kostnaðarsamt, ef ekki ógerlegt, að reyna að fylgjast með hegðun allra ferðamanna innan 

friðlandsins. Fræðsla og náttúrutúlkun getur haft jákvæð áhrif á hegðun ferðamanna og er því 

notuð víða á friðlýstum svæðum (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2011, bls. 14).  

8. Landvarsla í Friðlandinu að Fjallabaki 

Helstu störf landvarða eru að taka á móti gestum og veita þeim upplýsingar um náttúru, 

staðhætti og sögu svæðanna, tjaldsvæði, gönguleiðir, akvegi og nánast hvað annað sem 

ferðamenn vilja vita. Á nokkrum svæðum er gestastofa þar sem ferðamenn geta gengið að 

landvörðum vísum til að fá upplýsingar og aðstoð (Umhverfisstofnun, 2013).  

Víða bjóða landverðir gestum upp á náttúrutúlkun. Náttúrutúlkun er beitt í styttri sem lengri 

gönguferðum, barnastundum, fyrirlestrum, gestastofum og í óformlegu spjalli hvar sem 

tækifæri gefst (Umhverfisstofnun, 2013). 

 „Túlkun leiðir til skilnings, skilningur leiðir til virðingar og virðing til verndunar (Tilden, 

1977, bls. 38)“.  
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Landvörðum ber að gæta þess að ákvæði friðlýsingar og náttúruverndarlaga séu virt. Þeir hafa 

eftirlit með umferð og umgengni fólks og gæta þess að réttur náttúrunnar sé virtur. Landverðir 

sjá um að merkja göngustíga, leggja nýja og halda þeim við. Á þann hátt opna þeir svæðin 

fyrir umferð gangandi manna en búa jafnframt þannig um að náttúran hljóti sem minnstan 

skaða af (Umhverfisstofnun, 2013). 

Aðeins einn landvörður starfaði innan Friðlands að Fjallabaki á vegum Umhverfisstofnunnar 

sumarið 2012 og var starfstími frá 23. júní til 15. ágúst. Landvörðurinn sinnti 

svæðalandvörslu á Suðurlandi en starfaði mest innan Friðlands að Fjallabaki ásamt því að fara 

í eftirlitsferðir að Gullfossi og Geysi ásamt tveimur ferðum í Pollengi og Tunguey. Mikil 

vinna landvarðar fer í að lagfæra stikur og merkingar ásamt gönguleiðum og göngubrúm. 

Töluverð vinna fer einnig í að afmá för eftir utanvegaakstur. Upplýsingar eru einnig veittar af 

landverði við upplýsingamiðstöð í landmannalaugum þess á milli (Valdimar Kristjánsson, 

2012). Mikill tími landvarðar fer því að halda við innviðum. 

Af þessari þéttu dagskrá og stutta starfstíma sést að ekki gefst mikill tími í náttúrutúlkun. 

Háönn ferðamanna hefur lengst nokkuð yfir sumarið í Landmannalaugum en opnun á vegum 

stjórnar því hve snemma ferðatímabilið byrjar. Síðasta sumar opnaði vegur um Sigölduleið 

(F.208) í Landmannalaugar 31. maí en hefur opnað að meðaltali 11. júní síðustu fimm ár 

(Vegagerðin, 2013). Þá hefur ferðamannatímabilið lengst á haustin og er skálavörður í 

Landmannalaugum frá opnun vega til 15. október. Þá er orðið álíka mikið um ferðamenn og 

bókannir í skála í september eins og í júní (Frímann Ingvarsson, viðtal, 20. apríl 2013). 

Áætlunarferðir með rútu eru farnar í Landmannalaugar frá 13. júní til 15. september 

(Kynnisferðir, 2013).  

9. Niðurstöður 

Brýn nauðsyn er að byggja upp innviði til þess að hækka þolmörk í Landmannalaugum. 

Innviðir eru víða komnir að þolmörkum yfir sumarið. Sérstaklega þarf að vinna áfram að 

endurbótum á Laugahring sem er fjölfarnasta gönguleið í nágrenni Landmannalauga svo að 

sem flestir fái notið og minna rask verði á náttúrunni næst stígnum.  

Auka þarf upplýsingagjöf með fjölgun landvarða og lengingu starfstíma þeirra. Með því móti 

væri hægt að hafa náttúrutúlkun og aukna fræðslu til ferðamanna sem myndi skila sér í 

aukinni virðingu fyrir umhverfinu. Náttúrutúlkun á Fjallabaki er fyrst og fremst hugsuð til 

notkunar í Landmannalaugum þar sem flestir ferðamenn friðlandsins koma við og hvað 
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mestur ágangur af völdum ferðamanna er. Sjálfbær þróun er höfð að leiðarljósi þar sem 

auðlindin nýtur aukinnar verndunar og skynsamrar nýtingar þannig að komandi kynslóðir geta 

notið svæðisins. Vegna stuttrar viðveru landvarðar hvert sumar og aukningar á ferðamönnum 

allt árið gæti verið skynsamlegt að útbúa fræðsluskilti með náttúrutúlkun á gönguleiðinni um 

Laugahring. Þannig gæfist ferðamönnum kostur á að skoða fræðsluskilti í fjarveru landvarðar 

ásamt því að landverðir geta nýtt skiltin til stuðnings við náttúrutúlkun.  

10. Hagnýtt gildi 

Handrit að náttúrutúlkun hefur tvímælalaust hagnýtt gildi þar sem ekkert slíkt er til. Þannig 

geta landverðir stuðst við handritið og þróað sína eigin náttúrutúlkun út frá því. Framkvæmd 

og efling náttúrutúlkunar mun stuðla að aukinni náttúruvernd og betri stýringu ferðamanna. 

Náttúrutúlkun er eitt af verkfærum náttúruverndar á Fjallabaki. 
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11. Lokaorð 

Meiri fræðsla til ferðamanna ásamt náttúrtúlkun virðist vera nauðsynleg ásamt betri stýringu 

svo að þau náttúruverðmæti sem eru innan friðlandsins spillist ekki meira vegna vaxandi 

fjölda ferðamanna. Þar sem fólk er með mjög skiptar skoðanir á því hvernig uppbygging á að 

eiga sér stað í Landmannalaugum gæti náttúrutúlkun  stutt við náttúruvernd  meðan að lítið er 

um uppbyggingu á innviðum. Fjölgun á landvörðum yfir háanna tíma er einnig orðin 

nauðsynleg innan Friðlands að Fjallabaki vegna vaxandi fjölda ferðamanna. Veita þarf auknu 

fé í uppbyggingu og þjónustu á jafn fjölsóttum stað og í Landmannalaugum. Laugahringurinn 

sem er mest genginn innan friðlandsins er heppilegur staður til þess að stunda náttúrutúlkun. 

Þó má notast við aðferðir náttúrutúlkunar hvar sem er innan friðlandsins til þess að auka 

skilning ferðamanna á því hví viðkvæm náttúra Friðlands að Fjallabaki er. Þannig getur 

friðlandið nýst komandi kynslóðum um ókomna tíð. 
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Viðauki 1 - Handrit að náttúrutúlkun 

Þar sem að flestir gestir koma í Landmannalaugar innan friðlandsins liggur beinast við að 

stunda náttúrutúlkun þar. Hægt væri að nota hana í gönguferð með landverði um 

Laugahringinn sem tæki þá um tvo tíma. Einnig væri hægt að nota hluta hennar í styttri ferð í 

kringum skálann og laugarnar eða í óformlegu spjalli.  

Við gerð handrits að náttúrutúlkun á Fjallabaki er notast við leiðbeiningar Freeman Tildens 

(1977, bls.9) og Sam Hams (1992, bls. 8). 

Sex lögmál náttúrutúlkunar samkvæmt Tilden: 

1. Náttúrutúlkun þarf að tengja umræðuefnið persónulegri reynslu eða þekkingu 

þátttakanda til þess að vera ekki marklaus. 

2. Upplýsingamiðlun sem slík er ekki túlkun. Túlkun er opinberun sem byggir á 

upplýsingum. 

3. Náttúrutúlkun er list sem tengir saman margar listgreinar, hvort sem það er náttúrufar, 

saga eða byggingarlist. 

4. Meginmarkmið náttúrutúlkunar er ekki ítroðsla upplýsinga heldur að vekja fólk til 

umhugsunar og skilnings. 

5. Náttúrutúlkun leitast við að kynna heildarmyndina fremur en hluta hennar. 

Náttúrutúlkun þarf að höfða til allra hluta okkar sjálfra. 

6. Náttúrutúlkun fyrir börn á ekki að vera útþynning á efni fyrir fullorðna heldur þarf að 

notast við ólíkar aðferðir. 

Sam Ham (Ham, 1992, bls. 8) telur að náttúrutúlkun þurfi að hafa fjóra eiginleika: 

1. Náttúrutúlkun þarf að vera ánægjuleg, annars koma gestir ekki og við höldum ekki 

athygli þeirra. 

2. Náttúrutúlkun þarf að höfða til gesta. Túlkunin þarf því að tengjast persónulegri 

þekkingu og reynslu gesta. Annars er hætta á að gesturinn skilji ekki hvað við erum að 

segja. Það þarf að einfalda flókna hluti og tengja þá einhverju sem fólk þekkir úr 

daglegu lífi. 

3. Náttúrutúlkun þarf að hafa þema (rauðan þráð). Túlkunin þarf að hafa rauðan þráð til 

þess að hún skilji eftir skilaboð.  

4. Náttúrutúlkun þarf að vera skipulögð. Annars eiga gestir erfitt með að fylgjast með 

eða nenna því ekki. 

Rauði þráðurinn í Landmannalaugum yrði mótun á nýju landi. Það liggur beinast við að nota 

það sem rauðan þráð þar sem svæðið er í stöðugri mótun og eldvirkni og jarðhiti er mikill. 

Svæðið er á flekaskilum og litadýrð er mikil. Aðalatriðið er að túlkunin verði ánægjuleg og 

einföld þannig að hún sáir fræjum náttúruverndar og virðingar fyrir landinu. Fólk er í fríi og 

vill því verja tíma sínum vel og skemmta sér.  

Uppskrift að beinagrind að náttúrutúlkun er fengin úr Náttúrutúlkun - Handbók eftir Sigþrúði 

Stellu Jóhannsdóttur (2011, bls.98-122) en heimfærð að aðstæðum í Landmannalaugum af 

höfundi. 
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Nýtt land í mótun 

Inngangur 

Landmannalaugar eru innan Friðlands að Fjallabaki. Svæðið er friðlýst vegna sérstaks 

landslags, gróðurfars og dýralífs. Tilgangur friðlýsingarinnar er að varðveita svæðið svo að 

núverandi og komandi kynslóðir fái notið. Svæðið er staðsett á rekbeltinu sem klýfur landið í 

sundur frá SV til NA á Mið-Atlandshafshryggnum. Norður-Ameríkuflekinn og Evrasíuflekinn 

færast þannig hvor frá öðrum. Heit kvikan þrengir sér upp jarðskorpuna og myndar nýtt land. 

Eldvirkni var mikil á svæðinu á síðasta kuldaskeiði ísaldar en þá mynduðust móbergsfjöllin 

Loðmundur og Mógilshöfðar ásamt líparít fjöllunum Bláhnúk og Brennisteinsöldu. Síðasta 

gos var í friðlandinu á 15. öld en þá mynduðust Laugahraun, Námshraun, Norðurnámshraun, 

Ljótipollur ásamt miklum hluta vikursandsins sem liggur yfir norður hluta friðlandsins 

(Umhverfisstofnun, 2009). Torfajökulssvæðið er einstakt en það er talið vera stærsta 

jarðhitasvæði landsins og jafnframt það öflugasta (Ólafur Örn Haraldsson, 2010, bls. 24). Þar 

er jafnframt stærsta líparítsvæði landsins. Líparít er oftast grátt, gult, bleikt eða grænt á lit en 

við snögga kólnun myndar líparítkvika hrafntinnu sem er svartgljáandi (Umhverfisstofnun, 

2009). Þetta er ein meginástæðan fyrir því hvað fjöllin og umhverfi Landmannalauga er litríkt 

ásamt mosa og háplöntum. Svæðið er hálent og úrkomusamt sem veldur því að mikill snjór 

safnast þar fyrir yfir veturinn og skilar sér niður á sumrin. Samfelld gróðursvæði eru frekar fá 

en þó eru víða mosi og fléttur sem binda jarðveg.  

Húsin í Landmannalaugum eru kynnt með heitu vatni af svæðinu eins og víða er á Íslandi en 

rafmagn er fengið með sólarsellum. Kalt neysluvatn er fengið úr lind í hrauninu rétt ofan við 

skálann. Því er reynt eftir fremsta megni að stuðla að sjálfbærri nýtingu auðlinda.  

Viðfangsefni 

Samspil náttúru og manns í Landmannalaugum. 

Rauður þráður 

Náttúran er í stöðugri mótun og því viðkvæm. 

Markmið 

Þekking: Að þekkja hvernig land í mótun verður til, kosti og galla fyrir menn. Roföflin vindur 

og vatn. Stiklað á byggingarstíl fjallmanna. 

Færni: Að átta sig á því hversu langan tíma það tekur fyrir jarðveg og gróður að myndast. 

Mikilvægi á hreinu vatni fyrir allt líf. 

Viðhorf og gildismat: Að skilja mikilvægi ómengaðs vatns og hvernig hægt er að nýtta 

náttúruna á sjálfbærari hátt. Að átta sig á því hversu viðkvæmur gróður er á norðurhveli 

jarðar. Með því er dregið úr líkum á því að fólk keyri utanvegar, fari út af stígum eða spilli 

jarðhitafyrirbærum. 
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Upplifun og reynsla gesta: Að komast í nána snertingu við náttúruna og skilja mótun á nýju 

lífi ásamt sjálfbæri nýtingu á náttúruöflum. 

Staður/leið 

Nánasta umhverfi Landmannalauga og/eða Laugahringur. Stoppað er við hvert númer.  

(1) Byrjar við upplýsingamiðstöð, ganga þaðan að (2) skála frá árinu 1927, þaðan niður að (3) 

heitavatns uppsprettu undir brún Laugahrauns þar sem laugarnar sjást vel og húsin. Þaðan upp 

á (4) hraunbrún Laugahrauns á útsýnisstað þar sem sést yfir Landmannalaugasvæðið og 

fjallahringurinn. Þá er annað hvort snúið við að upplýsingamiðstöð eða haldið áfram 

Laugahringinn ef um lengri ferð er að ræða. (5)Að miðju Laugahrauni. (6) Að rótum 

Brennisteinsöldu við hveri. (6) Gengið áleiðis heim með Bláhnjúk og Brennisteinsöldukvísl á 

hægri hönd. (7) Við enda Grænagils. Þaðan er gengið aftur að upplýsingamiðstöð og stoppað 

við (8) álfastein þar sem ferðin endar. 

Tímalengd 

Um 30 mínútur eða tveir tímar eftir því hvor leiðin er farin. 

Tími árs 

Júní til ágúst. 

Hjálpargögn 

Kort af Landmannalaugum, endurprentun í stærðinni A4, handmálað, eftir Ómar Smára 

Kristinsson. Drykkjarílát, stækkunargler ásamt plöntuhandbók. Hrafntinna. 

Atriði sem landvörður þar að taka tillit til 

Fylgja merktum göngustígum. 

Að leiðin sé ekki of krefjandi fyrir þátttakendur. 

Gefa gestum færi á að spyrja spurninga. 

Að gestum líði vel. 

Handrit 

Inngangur og kynning á ferðinni 

1. Gestir eru boðnir velkomnir og stutt kynning á friðlýsingu Fjallabaks og hvað gerir svæðið 

svo einstakt. Við segjum gestum því næst hvað ferðin tekur langan tíma og hvað við ætlum að 

skoða á leiðinni. Fylgt verður hraunrennslinu frá enda að upptökum. Þá er hægt að útskýra á 

einföldu máli flekakenninguna og það hve eldgos eru tíð á Íslandi. Við útskýrum af hverju 

friðlönd sem þetta eru mikilvæg ekki eingöngu fyrir Íslendinga heldur alla. Því næst er gengið 

af stað framhjá nýja skálanum að gamla skálanum byggðum árið 1927. 
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 2. Þar er farið yfir byggingasögu svæðisins og bent á gamla braggann frá 1951 og nýja 

skálann frá 1969. Fólki er boðið inn í gamla skálann og boðið er upp á að skynja myrkrið, 

rakann og lyktina. Hægt er greina frá því að ekki er ýkja langt síðan að allir Íslendingar 

bjuggu svona og að kofinn er ágætis dæmi um byggingararfleið Íslendinga. Þá hafi trú fólks á 

drauga, álfa og tröll verið sterk vegna skammdegis á norðurhveli. Sú trú lifir enn með 

þjóðinni. Sögur voru ágætis afþreying í rafmagns-, sjónvarps- og tölvuleysi. Þegar út er komið 

er fólk spurt að því hvort að það sjái elsta skálann (frá um 1850) á svæðinu í nálægð við 

laugarnar. Þá er útskýrt að skálinn er borghlaðinn ekki ósvipað snjóhúsum Inúíta. Nema hvað 

að hér er byggingarefnið hraungrýti og því sé hann svona vel falinn við hraunbrúnina. Sá skáli 

hefur staðið svo lengi vegna verkvits manna hér áður fyrr. Jafnvel væri hægt að grínast með 

að þetta hús sé fyrir Íslendinga eins og Sixtínska kapellan í Róm er fyrir Ítali eða eitthvað 

álíka. Húmor er oft góður til þess að brjóta ísinn en gæta verður þess að ofnota ekki slíkt. Því 

næst er haldið að heitri uppsprettu sem er við hlið leiðarinnar upp á hraunbrún 

Laugahraunsins.  

3. Þar er hægt að sýna á lifandi hátt hvernig heitt vatnið streymir undan hrauninu og hitar 

Laugalækinn öllum til heilsubóta. Svæðinu var líkt við Eden af fjallmönnum. Útskýra má að 

hraunið varð til í gosi fyrir um 500 árum og að enn er bergið heitt hér undir. Einnig má greina 

frá því hvernig fjallmenn notuðu heita vatnið beint í uppáhellingu á kaffi hér áður fyrr. Það 

má tengja við það hvernig heita vatnið er nú notað til þess að halda hita á húsunum allan 

ársins hring með pípulögnum. Þá kann mörgum að þykja áhugavert að rafmagnið á svæðinu er 

fengið með sólarsellum. Kalda vatnið sem rennur frá uppsprettu við hraunjaðarinn er notað 

beint sem drykkjarvatn á kranana en liggur ekki eins neðarlega eða við heita jörð og er því 

ískalt jöklavatn sem hefur sigið í gegnum hraunið og jarðveginn. Þaðan er hægt að ganga á 

hraunbrún rétt fyrir ofan. 

4. Af hraunbrún er hægt að skoða mosann og flétturnar á hrauninu. Þar er hægt að spyrja fólk 

hvort það viti hversu langan tíma það hefur tekið þennan gróður að myndast. Svarið yrði þá 

um 500 ár þar sem að gosi lauk þá. Snjór liggur oft langt fram eftir sumri yfir og við 

gönguleið upp á hraunbrún en þar má líka sjá rof í viðkvæmum mosanum utan stíga 

greinilega. Því er þar fyrirtaks staður til þess að útskýra stuttan vaxtartíma planta á hálendi 

Íslands ásamt því hversu viðkvæmur hann er fyrir raski. Hægt er að segja frá því að mosi er 

oft grunnforsenda fyrir myndun á jarðvegi fyrir annan gróður seinna meir. Með því móti fara 

gestir að huga að því að halda sig á stígum. Þaðan er annaðhvort haldið aftur í 

upplýsingamiðstöð sömu leið í styttri ferð eða þá að haldið er áfram eftir stíg yfir hraunið fyrir 

lengri ferð. 

5. Í miðju hrauni er litadýrð umhverfis Landmannalaugar útskýrð. Líparítkvika inniheldur 

talsvert af gastegundum, þegar seigfljótandi kvikan berst hratt til yfirborðsins minnkar 

þrýstingur snögglega. Gasið losnar þá úr hraunkvikunni, hvell freyðir og þenst út þar til hún 

þeytist upp í loftið, snöggkólnar, springur og tætist í ljósan vikur eða ösku (Ólafur Örn 

Haraldsson, 2010, bls. 25). Þannig eru mörg fjallanna hér við sjóndeildarhringinn mynduð og 

er hægt að benda á ljós líparítfjöllin allt í kring. Líparítið getur einnig verið gráblátt, gult, 

bleikt eða grænt á lit allt eftir efnasamsetningu kvikunnar. Hægt er að benda á rauðan lit í 

Brennisteinsöldu og segja fólki frá á einföldu máli að um járnoxíð er að ræða eða það sem er 



Náttúrutúlkun í Landmannalaugum                                                                                Valdimar Kristjánsson 

35 
 

betur þekkt sem ryð. Þetta verður vegna þess að jarðefnin eru járnrík en verða síðan riðguð 

með tímanum líkt og aðrir hlutir út járni, til dæmis hjól. Mögulegt er einnig að útskýra 

hvernig hrafntinna verður til eins og annað gler, til dæmis flöskugler, ókristallað fast efni. Þá 

hefur kvikan losnað rólega til yfirborðsins og náð að losna við gasið án sprengivirkni. Ef slík 

líparítkvika kólnar hratt á yfirborði getur myndast svart gler eins og Hrafntinna. Greina má frá 

því að hrafntinnan hafi verið notuð til að steina hús á miðri síðustu öld og að gengið hafi verið 

mjög á hana í Hrafntinnuskeri hér rétt hjá. Áætlað hefur verið að um 300 tonn hafi farið vegna 

þess. Þaðan er gengið áleiðis að rótum Brennisteinsöldu 

6. Við rætur Brennisteinsöldu má sjá hraunranann liðast upp fjallið að upptökum. Hverir 

skoðaðir og útskýrt að hverahrúðrið umhverfis sé mörg ár að safnast upp þar sem þetta eru 

uppleyst steinefni úr vatninu sem verða eftir. Svæðið umhverfis hveri eru því mjög viðkvæm. 

Margir brenni sig auk þess á hverum á Íslandi á hverju ári. Því er óæskilegt að fara of nálægt 

þeim. Frá rótum Brennisteinsöldu er haldið aftur meðfram hrauninu niður að Grænagili.  

7. Brennisteinsöldukvísl rennur þá til hliðar og hægt er að segja frá því að vatnið er komið frá 

snjó sem er að bráðna frá snjósöfnun vetrarins. Hægt er að beygja sig niður og fá sér sopa af 

vatninu því það er oftast tært. Þar er gott að útskýra að vatnið í íslenskum jökulám er oftast 

meira seinnihluta dags heldur en snemma á morgnana. Sólbráðin og hitinn yfir daginn valda 

því að meira vatn rennur eftir því sem líður á daginn en minnkar svo aftur á næturnar þegar 

kalt er. Því eru litla jökulár á Íslandi oft búnar að vaxa mikið og orðna ófærar að kvöldi. Hér 

væri líka skynsamlegt að beygja A4 blað í U til þess að sýna með táknrænum hætti af hverju 

það er óskynsamlegt að reyna að fara yfir ár þar sem styst er á milli baka. Því meira sem 

blaðið er beygt í U því dýpri verður áin. Því er best að aka yfir vöð þar sem þau eru breiðust 

og að morgni dags. Nokkuð neðar við minni Grænagils er græni liturinn áberandi. Hér er hægt 

að útskýra að mikill kopar er í jarðefnum og því er liturinn grænn. Þessu má líkja við 

kirkjuþök og styttur í Evrópu sem eru oft úr kopar. 

 Gaman væri einnig að minnast á hvernig nöfnin hér á fjallabaki útskýra oft staðsetningu til 

þess að auðvelda smölum og öðrum sem um svæðið fóru. Þar má nefna Grænagil, Bláhnjúk, 

Reykjakoll, Vörðuhnjúk, Laugar og Laugahraun, Stjóragrænafjall, Vondugil, Hattver svo fátt 

eitt sé nefnt. Þegar úr gilinu er komið er möguleiki á að benda á Jökulgilskjaft sem var ekki 

smalaður fyrr en um 1850 vegna trú manna á útilegumenn og tröll. Enda eru miklir og 

tröllslegir hamrar í gilinu. Því næst er gengið í upplýsingamiðstöð aftur. 

8.Við stein er sagt frá að um álfastein sé að ræða en margir slíkir steinar eru til á Íslandi. Það 

er almenn trú fólks að ekki megi hrófla við þeim þar sem það geti gert steinbúana illa. Nóg er 

til af nýlegu sögum af því þegar reynt hefur verið að færa slíka steina. Öllum er þakkað fyrir 

þátttökuna og þeir kvaddir. 

Hægt er að styðjast við hluta úr handritinu eða að prjóna eitthvað nýtt við. Handritið er 

eingöngu hugsað til stuðnings við náttúrutúlkun landvarða. Handritið er haft einfalt til þess að 

sem flestir skilji hvað er átt við. Enda á náttúrutúlkun að fela í sér að yfirfæra tæknimál 

náttúruvísindanna og skyldra greina á skiljanlegt mál og hugtök hins almenna borgara (Ham, 

1992, bls. 3) 
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Viðauki 2 – Göngukort Landmannalaugar 

 

Mynd 3: Göngukort (Ómar Smári Kristinnson, 2009). 
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