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og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 
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       Jónas Gunnlaugsson 
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Ágrip 

Friðlandið á Hornströndum skartar fjölbreyttri náttúru, hrikalegu landslagi og merkri 

búsetusögu. Þangað sækja sífellt fleiri ferðamenn sem flestir koma með bátum frá Ísafirði. Á 

Ísafirði er ágætis aðstaða til að taka á móti ferðamönnum og fjölbreytt úrval 

afþreyingarmöguleika í boði, meðal annars ferðir í friðlandið. Nokkuð hefur þó þótt skorta á 

upplýsingaflæði Hornstrandastofu um friðlandið. Ýmislegt hefur verið gert til úrbóta síðan 

Hornstrandastofa var stofnuð árið 2008 en betur má ef duga skal. Eitt af þeim úrræðum sem 

rætt hefur verið um til úrbóta er gestastofa á Ísafirði. Staðsetning gestastofu þar gerir 

starfsumhverfi hennar sérstakt að því leyti að hún mun standa fjarri friðlandinu og á Ísafirði 

og í nágrannabyggðum er fyrir nánast öll sú starfsemi sem hugsanlega verður í gestastofunni.  

Áður en gestastofa er sett á stofn fyrir friðland þarf að eiga sér stað ákveðin grunnvinna með  

rannsóknum, könnunum og samráði við nærsamfélagið. Það þarf að svara spurningum um 

hver sé þörfin fyrir gestastofu, fyrir hverja hún eigi að vera og hvað eiga að vera þar. Til þess 

að svara þessum spurningum fyrir gestastofu friðlandsins á Hornströndum voru í þessu 

verkefni gerðar tvær skoðanakannanir, önnur meðal ferðamanna í friðlandinu og hin meðal 

landeigenda og afkomenda þeirra. Einnig var rætt við fulltrúa stofnana og fyrirtækja sem 

starfsemi gestastofunnar gæti rekst á við.   

Niðurstaða verkefnisins var að full þörf er fyrir gestastofu fyrir friðlandið. Þar kom fram að 

gestastofan mun ekki veita söfnum og upplýsingagjöfum sem fyrir eru á Ísafirði og nágrenni 

samkeppni, heldur þvert á móti gæti hún eflt þá starfsemi með góðri samvinnu allra aðila. 

Niðurstaðan var einnig sú að í gestastofunni á að leggja áherslu á upplýsingagjöf og fræðslu. 

Upplýsingagjöf til ferðamanna um ferðamöguleika til friðlandsins og innan þess, um 

gönguleiðir, veðurfar og ástand svæðisins hverju sinni. Fræðslan á að beinast að 

ferðamönnum og íbúum nærsamfélagsins. Í henni á að leggja áherslu á náttúruna með flóru og 

fánu friðlandsins í forgrunni. Einnig á að leggja áherslu á búsetusögu svæðisins, hvernig fólk 

lifði af því sem landið gaf af sér í sátt við náttúruna og náttúruöflin.  

Til að starf gestastofu fyrir friðlandið á Hornströndum verði öflugt og farsælt þarf að byrja á 

grunnvinnunni og samvinnu við hagsmunaaðila og nærsamfélagið.  
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Þakkir 

Höfundur þakkar þátttakendum í könnunum og viðmælendum í viðtölum og öðrum aðilum 

sem lögðu verkefninu lið, góða og mikilvæga aðstoð. Jóni Björnssyni, sérfræðingi á 

Hornstrandastofu, er þakkað fyrir miklar og góðar upplýsingar. Leiðbeinanda mínum, 

Sigþrúði Stellu Jóhannsdóttur, þakka ég kærlega fyrir góða leiðsögn og ánægjuleg samskipti. 

Fjölskylda mín fær bestu þakkir fyrir veitta aðstoð og skilning. Sérstakar þakkir fær hún 

Kristín mín fyrir alla hvatninguna, yfirlesturinn og leiðréttingarnar og ekki hvað síst fyrir 

framfærsluna meðan á náminu stóð.  
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1 Inngangur 

Yfir Hornströndum hefur alla tíð hvílt einhver dulúð og spenna og oft á tíðum væntumþykja 

og eftirvænting. Á árum áður var þar blómleg byggð þó lífsskilyrði hafi verið erfið. Þegar 

þéttbýliskjarnar fóru að myndast á Íslandi fór byggð í afskekktum héruðum eins og 

Hornströndum að láta undan síga. Fólk fluttist úr harðbýlum sveitum til þéttbýlissvæðanna í 

leit að betra lífi. Þannig varð það með Hornstrandir, íbúar þess svæðis sem friðlandið á 

Hornströndum nær nú yfir fluttu vestur yfir Djúp og margir hverjir settust að í 

þéttbýliskjörnunum sem þar höfðu tekið að myndast, Ísafirði og Bolungarvík. Eftir stóð 

harðbýlt svæði með merka búsetusögu, mikilfenglegt landslag og sérstaka náttúru. 

Í dag sækjast ferðamenn í auknum mæli eftir því að heimsækja friðlandið á Hornströndum. 

Nokkuð hefur þótt skorta á að fullnægjandi upplýsingar lægju fyrir um friðlandið. Er þar átt 

við upplýsingar um gönguleiðir, aðstæður fyrir ferðamenn, upplýsingar um búnaðar- og 

öryggiskröfur og svo ekki hvað síst upplýsingar um náttúru og sögu svæðisins. Á meðan 

byggð var á Hornströndum sóttu íbúar þar alla þjónustu og nauðsynjar til Ísafjarðar og í dag 

fara flestir þeirra sem sækja Hornstrandir heim, frá Ísafirði. Ísafjörður er og hefur alla tíð 

verið miðstöð samgangna og viðskipta á norðanverðum Vestfjörðum.  

Á Ísafirði er Umhverfisstofnun með starfstöð, Hornstrandastofu sem friðlandið á 

Hornströndum heyrir undir. Til umræðu hefur verið í allnokkurn tíma að opna gestastofu fyrir 

friðlandið og útvíkka þannig starfsemi Hornstrandastofu og bæta upplýsingaflæði til 

ferðamanna og alls almennings. Sú umræða hefur fyrst og fremst snúist um fjármagn og 

húsakost en það hefur gleymst að ræða mikilvæg atriði sem nauðsynlegt er að fjalla um í 

upphafi umræðna um gestastofu.  

 Hver er þörfin fyrir gestastofu? 

 Fyrir hverja á gestastofan að vera, hverjir eru markhóparnir?  

 Hvaða skilaboðum á gestastofan að koma á framfæri við gesti sína?  

 

Þessum grundvallar spurningum er nauðsynlegt að svara áður en farið er af stað að 

skipuleggja gestastofu (Gross & Zimmerman, 2002). Einnig þarf að skoða það umhverfi sem 

gestastofan kemur til með að starfa í. Flestar gestastofur á Íslandi standa innan þess svæðis 

eða fyrirbæris sem þær standa fyrir eða við innganginn. Auk þess að miðla fróðleik og 

upplýsingum um tiltekið svæði, gegna þær oft á tíðum mikilvægu hlutverki upplýsingagjafa 

fyrir það hérað sem þær eru staðsettar í. Á Ísafirði mun gestastofa fyrir friðlandið á 
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Hornströndum starfa í svolítið öðru umhverfi þar sem megin hluti af þeirri þjónustu sem 

gestastofur almennt veita, er til staðar. Hún mun einnig starfa í öðru umhverfi vegna 

fjarlægðar frá svæðinu sem hún á að túlka. Þessar spurningar og vangaveltur um 

starfsumhverfi hugsanlegrar gestastofu urðu kveikjan að þessu verkefni. Í því verður leitast 

við að svara framangreindum spurningum af fremsta megni og koma með hugmyndir að því 

hvaða rekstrarform á gestastofu passar best inn í samfélagið á Ísafirði. 

1.1 Efnistök 

Í verkefninu er fjallað um þá samfélagslegu mynd sem hugsanleg gestastofa mun starfa í á 

Ísafirði og farið yfir upplýsingar sem fyrir liggja um fjölda ferðamanna á Vestfjörðum og 

ferðahögun þeirra. Fjallað er um friðlandið á Hornströndum, náttúru þess og sögu, stjórnun 

svæðisins og þær upplýsingar sem fyrir liggja um fjölda og ferðamynstur gesta sem sækja 

friðlandið heim á ári hverju. Farið er yfir hugmyndir um gestastofu á Ísafirði og fjallað 

fræðilega um gestastofur og þá aðferðafræði sem talin er skila bestum árangri við 

stofnsetningu þeirra. Gerð er grein fyrir könnunum og viðtölum sem höfundur framkvæmdi 

við vinnslu þessa verkefnis og til að leita svara við áðurnefndum spurningum. Gerðar voru 

tvær spurningakannanir, önnur meðal ferðamanna í friðlandinu á Hornströndum sumarið 2012 

og hin á meðal landeigenda og afkomenda þeirra í byrjun þessa árs. Einnig tók höfundur 

viðtöl við ábyrgðaraðila nokkurra safna og upplýsingagjafa á Ísafirði og nágrenni sem hann 

taldi að ættu hagsmuna að gæta yrði gestastofa fyrir friðlandið á Hornströndum sett á stofn. 

Fjallað er um úrvinnslu og greiningu á niðurstöðunum sem fengust úr könnununum og 

viðtölunum. Að lokum eru niðurstöðurnar ræddar og komið með ályktanir út frá þeim sem 

tengjast grundvallarspurningunum þremur sem áður voru nefndar.  

 

 

2 Grunnupplýsingar 

2.1 Vestfirðir 

Vestfirðir eru elsti hluti Íslands og einkennist landslag þeirra af djúpum fjörðum og 

fjallgörðum. Hálendið er víða flatt, grýtt og gróðursnautt. Dalir og firðir eru hins vegar víða 

skjólgóðir og grónir. Stærstur fjarða Vestfjarða er Ísafjarðardjúp og út úr því ganga meðal 

annars Skutulsfjörður og Jökulfirðirnir (mynd 1). Við Skutulsfjörð stendur 
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Ísafjarðarkaupstaður á eyri sem gengur út í fjörðinn og má litlu muna að hún loki innri hluta 

fjarðarins af. Eyri þessi er gamall jökulgarður eða jökulruðningur sem ísaldarjökullinn skildi 

eftir sig er hann bráðnaði (Hjálmar R. Bárðarson, 1993). Eyrar sem þessar eru algengar í 

vestfirskum fjörðum og víða hafa þéttbýliskjarnar risið á þeim. 

 

 
 

Mynd 1.  Vestfirðir, skipt eftir sveitarfélögum.                         

 Ferðaþjónusta á Vestfjörðum  2.1.1

Ferðamönnum hefur farið fjölgandi á Vestfjörðum undanfarin ár og gera allar spár ráð fyrir 

því að áframhald muni verða á þeirri þróun. Samkvæmt Hagstofunni hefur gistinóttum á 

Vestfjörðum fjölgað um 54% á milli áranna 2005 og 2011 og er fjölgunin öll í komu erlendra 

ferðamanna (Hagstofa Íslands, á.á.a).  

Ekki liggur fyrir mikið af áreiðanlegum og aðgengilegum upplýsingum um komur 

ferðamanna til Vestfjarða og ferðahegðun þeirra þar. Víða má þó finna upplýsingar um 

ferðamenn, en sjaldan eru áreiðanlegar tölulegar upplýsingar þar að baki. Oftar en ekki eru 

þetta tilfinningaleg gildi þeirra sem starfa í ferðaþjónustu á Vestfjörðum. Í þessu verkefni 

voru teknar til skoðunar fjórar kannanir sem gerðar hafa verið síðasta áratuginn á meðal 

ferðamanna á Vestfjörðum. Þrjár þeirra voru gerðar af Rannsókna- og fræðasetri Háskóla 
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Íslands í Bolungarvík árin 2008, 2009 og 2010 og ein var gerð af fyrirtækinu Rannsóknir og 

ráðgjöf ferðaþjónustunnar ehf. sumarið 2003. 

Kannanirnar sem gerðar voru af Rannsókna- og fræðasetri HÍ eru allar eins upp byggðar og 

því hægt að bera niðurstöður þeirra saman. Hafa verður í huga að dreifing spurningalistanna 

var ekki eins öll árin. Árið 2008 fóru starfsmenn Rannsókna- og fræðaseturs HÍ um Vestfirði 

og lögðu spurningalistana fyrir ferðamenn, en árin 2009 og 2010 var spurningalistunum dreift 

á ýmsa staði um Vestfirði, eins og hótel og upplýsingamiðstöðvar (Íris Hrund Halldórsdóttir 

& Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir, á.á.).  

 

Tafla 1. Samantekt úr könnunum Rannsóknar- og fræðaseturs HÍ um ferðamenn á Vestfjörðum. 

Texti 2008 2009 2010 

 Ísl. Erl. Ísl. Erl. Ísl. Erl. 

Þjóðerni ferðamanna           33% 67% 40% 60% 18% 82% 

Helstu ástæður heimsókna ferðamanna til Vestfjarða 

Náttúran 45% 65% 49% 66% 50% 66% 

Útivist 38% 56% 35% 53% 32% 46% 

Söfn og náttúruminjar 13% 7% 10% 6% 3% 4% 

Hvaðan ferðamenn fengu upplýsingar um Vestfirði 

Vinum og ættingjum 62% 30% 61% 26% 59% 26% 

Bæklingum/handbókum 56% 75% 52% 75% 37% 69% 

Internetinu 30% 54% 32% 49% 39% 44% 

Hvaða afþreyingu eða þjónustu nýta ferðamenn sér 

Stutt gönguferð 1dagur 43% 67% 57% 58% 29% 60% 

Lengri gönguferð 2d> 13% 28% 17% 20% 7% 29% 

Söfn og sýningar 55% 37% 63% 39% 37% 43% 

Bátsferðir 37% 31% 17% 32% 42% 45% 

 

Helstu niðurstöður kannananna þriggja má sjá í töflu 1. Þar kemur fram að meirihluti svarenda 

eru erlendir ferðamenn og helstu ástæður heimsókna þeirra til Vestfjarða er náttúran og 

útivistaráhugi. Flestir íslensku ferðamannanna höfðu fengið upplýsingar um Vestfirði hjá 

vinum og ættingjum en erlendir ferðamenn í bæklingum og ferðahandbókum, en einnig er 

internetið talsvert notað af báðum hópum.  Stuttar gönguferðir njóta talsverðra vinsælda, 

sérstaklega meðal erlendra ferðamanna og söfn og sýningar eru einnig vinsæl. Hversu hátt 
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hlutfall svarenda fer í bátsferðir vekur athygli og verður að telja líklegt að margir komi til 

Vestfjarða með Baldri yfir Breiðafjörð.  

 

Könnunin sem Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar ehf. framkvæmdi sumarið 2003 fór 

eingöngu fram á norðanverðum Vestfjörðum og er því ekki samanburðarhæf við kannanirnar 

sem Rannsóknar- og fræðasetur HÍ gerði. 

 

Tafla 2. Samantekt úr könnun Ranns. og ráðg. ferðaþjónustunnar ehf. 

um ferðamenn á norðanverðum Vestfjörðum 2002. 

Texti Ísl. Erl. 

Þjóðerni þátttakenda 72% 28% 

Helstu ástæður heimsóknar til Vestfjarða 

Náttúran 13% 53% 

Hvaðan ferðamenn fengu upplýsingar um Vestfirði 

Vinum og ættingjum 31% 6% 

Bæklingum/handbókum 40% 55% 

Internetinu 19% 25% 

Hvaða afþreyingu eða þjónustu nýta ferðamenn sér 

Stutt gönguferð 1dagur 9% 25% 

Söfn og sýningar 47% 46% 

 

Í þessari könnun er hlutfall íslenskra ferðamanna mjög hátt eins og sjá má í töflu 2. Þar má 

einnig sjá að mun stærra hlutfall erlendu ferðamannanna kemur vegna náttúrunnar. Flestir 

þátttakenda fengu upplýsingar um Vestfirði úr bæklingum og handbókum og svo af 

internetinu. Tæplega helmingur þátttakenda höfðu skoðað söfn og/eða sýningar, en mun færri 

farið í stutta gönguferð, sérstaklega af íslensku þátttakendunum (Rögnvaldur Guðmundsson, 

á.á).  

 

2.2 Ísafjörður 

Ísafjarðarkaupstaður hefur í gegnum aldirnar fyrst og fremst verið útgerðarstaður og 

verslunarbær. Þó á eyrinni sé landnámsbær fer húsum ekki að fjölga þar fyrr en í kringum 

1765 að erlendir kaupmenn reisa sér þar hús (Jón Þ. Þór, 1984-1990). Það er síðan á seinni 
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hluta nítjándu aldar að íbúum fer að fjölga og undir lok aldarinnar er hann einn stærsti 

kaupstaður landsins. Gerist það í kjölfar þilskipaútgerðar og vélbátaútgerðar að fólkið úr 

sveitunum flytur í þéttbýlið í von um betra líf. Samfara því eflist og blómstrar verslun á 

eyrinni og iðnaðarstarfsemi var snemma áberandi þáttur í bæjarlífinu (Jón Þ. Þór, 1984-1990) 

eins og greina má á götuheitum í gamla bænum, en þar má finna bæði Silfurgötu og 

Smiðjugötu. Útgerð og fiskvinnsla ásamt verslun voru undirstöður samfélagsins í Skutulsfirði 

frameftir tuttugustu öldinni. En eins og víðar í dreifbýli Íslands hefur útgerð og fiskvinnsla átt 

undir högg að sækja síðustu áratugina og vægi þeirra í atvinnuháttum á Ísafirði minnkað og 

störfum í atvinnugreininni fækkað. Einnig hefur verslun dregist saman samfara fólksfækkun á 

Vestfjörðum og er Ísafjörður þar ekki undan skilinn. Á tíu ára tímabili frá 2002 til 2012 hefur 

fólki fækkað um 12% á Vestfjörðum og 5% á Ísafirði (Hagstofa Íslands, á.á.b). Á sama tíma 

hafa ný störf einnig myndast og hefur störfum við opinbera þjónustu fjölgað, bæði í 

heilbrigðis- og í menntageiranum. Einnig hafa nýjar atvinnugreinar rutt sér til rúms í 

tæknigeiranum og ekki hvað síst í þjónustu við ferðamenn. 

 Ferðaþjónustan 2.2.1

Með fjölgun ferðamanna til Vestfjarða hefur ferðaþjónustan sem atvinnugrein stækkað og 

eflst. Stór hluti ferðamanna sem leggur leið sína til Vestfjarða heimsækir Ísafjörð eins og sjá 

má í töflu 3 (Íris Hrund Halldórsdóttir & Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir, á.á.) (Rögnvaldur 

Guðmundsson, á.á).  

 

Tafla 3.  Hlutfall þátttakenda í könnunum Ranns. og ráðg. ferðaþjónustunnar ehf. og Rannsókna- og fræðaseturs 

HÍ sem heimsóttu Ísafjörð.  

2003 2008 2009 2010 

Ísl. Erl. Ísl. Erl. Ísl. Erl. Ísl. Erl. 

85% 92% 81% 89% 62% 80% 47% 81% 

 

Eins og áður er getið eru helstu ástæður heimsókna ferðamanna til Vestfjarða náttúran og 

áhugi þeirra á útivist. Það þarf því ekki að koma á óvart að sú uppbygging sem átt hefur sér 

stað í ferðaþjónustu á Ísafirði undanfarin ár beinist mikið að útivist og möguleikum til 

útivistar. Hafa ný fyrirtæki komið fram á sjónarsviðið og aukið fjölbreytni útivistarmöguleika 

til muna. Meðal nýjunga sem verið hafa í boði allra síðustu ár eru fjallaskíðaferðir um 

friðlandið á Hornströndum að vori. Þá er gengið á milli fjarða á skíðum en gisting og veitingar 

eru um borð í skútu. Einnig eru í boði náttúruskoðunarferðir um friðlandið yfir sumartímann 
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og er þá einnig ferðast um og gist í skútu (Borea, á.á.). Framboð á gönguferðum, bæði 

dagsferðum og lengri ferðum, hefur aukist á Ísafirði og í nágrannasveitarfélögunum. 

Kajakferðir verða sífellt vinsælli, bæði styttri ferðir á Pollinum á Ísafirði og lengri ferðir um 

Ísafjarðardjúp eða um Jökulfirði og Hornstrandir. Á Ísafirði er ferðaskrifstofa sem sérhæfir sig 

í ferðum um Vestfirði. Bókar hún og selur ferðir og þjónustu fyrir langflest 

ferðaþjónustufyrirtæki á Vestfjörðum. Ferðaskrifstofan sér meðal annars um dagsferðir í 

friðlandið og sér um bókanir og sölu ferða fyrir áætlunarbáta sem þangað sigla (Vesturferðir, 

á.á.). 

Komum erlendra skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar hefur fjölgað mjög síðustu árin og 

farþegafjöldinn margfaldast eins og sjá má í töflu 4 (Ísafjarðarbær , á.á.b).  

 

Tafla 4.  Þróun á fjölda skemmtiferðaskipa og farþegum þeirra sem koma til Ísafjarðar. 

2006 2009 2013 (áætlun) 

Skip Farþegar Skip Farþegar Skip Farþegar 

22 14.100 26 18.240 38 41.000 

 

Farþegar skemmtiferðaskipanna eru ekki mikið í útivistarferðum þó nokkur hluti þeirra 

heimsæki friðlandið á Hornströndum í kaffiferð á Hesteyri. Einnig fara þeir í siglingu út í 

eyjuna Vigur á Ísafjarðardjúpi. Aðrir fara í rútuferð til nágrannabyggða Ísafjarðar en flestir fá 

sér göngutúr um Ísafjörð og njóta þess sem bærinn hefur upp á að bjóða. Er Silfurtorgið í 

miðbæ Ísafjarðar vinsæll viðkomustaður enda er bærinn einn fárra bæja á Íslandi er bjóða upp 

á raunverulegan miðbæ. Þar er oft mikið líf og fjör á sumrin með fjölbreyttum uppákomum 

með söng og leiklist.  

Á Ísafirði er upplýsingamiðstöð ferðamála sem er svæðisupplýsingamiðstöð fyrir Vestfirði og 

er opin allt árið. Um 25.000 ferðamenn leita upplýsinga hjá upplýsingamiðstöðinni á hverju 

ári (Heimir Hansson, samtal 2. apríl 2013). Yfir sumartímann eru einnig opnar 

upplýsingamiðstöðvar á Þingeyri, í Bolungarvík og Súðavík.  

 Söfn 2.2.2

Nokkur fjölbreytni er í safnaframboði á Ísafirði og í nágrannarbyggðalögum hans. Á Ísafirði 

eru Sjóminjasafn og Safnahús, í Bolungarvík er Náttúrugripasafn Vestfjarða og í Súðavík er 

Melrakkasetur Íslands. Misjafnt er hversu margir gestir heimsækja þessi söfn á ári hverju, eins 

og sjá má á töflu 5 (Jón Sigurpálsson, samtal 2. apríl 2013) (Þorleifur Eiríksson, samtal 3. 

apríl 2013) (Ester Rut Unnsteinsdóttir, samtal 3. apríl 2013).  
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Tafla 5.  Fjöldi gesta sem heimsóttu söfn á Ísafirði, Bolungarvík og Súðavík árið 2012. 

Sjóminjasafnið Náttúrugripasafnið Melrakkasetrið 

12.000 2.000 6.000 

 

Sjóminjasafnið er til húsa í einu af gömlu húsunum í Neðstakaupstað sem reist voru á átjándu 

öld (Jón Þ. Þór, 1984-1990). Þar er safnasvæði Ísfirðinga og er áætlað að þar rísi aðstaða fyrir 

Byggðasafn Vestfjarða, en grunnurinn hefur staðið tilbúinn í nokkur ár og beðið þess að 

haldið verði áfram með framkvæmdir. Ekki hefur verið hægt að sýna muni Byggðasafnsins 

nema að litlu leyti undanfarna áratugi vegna húsnæðisskorts. Talið er að um tuttugu þúsund 

ferðamenn fari um safnasvæðið í Neðstakaupstað á sumri hverju (Heimir Hansson, samtal 2. 

apríl 2013).  

Í Safnahúsinu á Eyrartúni eru bókasafn, ljósmyndasafn og skjalasafn til húsa og svo er húsið  

sjálft skoðunarinnar virði. Húsið er mjög falleg bygging sem upphaflega var byggð sem 

sjúkrahús en hefur verið gerð upp nánast í upprunalegri mynd. Að sögn forstöðumanns 

Safnahússins leita ferðamenn á leið í friðlandið á Hornströndum talsvert í Safnahúsið eftir 

ljósmyndum og gömlum skjölum, sérstaklega þeir sem eru afkomendur fyrrum ábúenda í 

friðlandinu (Jóna Símonía Bjarnadóttir, samtal 3. apríl 2013).  

Í nágrannabyggðarlögum Ísafjarðar eru einnig söfn sem áhugavert er fyrir ferðamenn að 

skoða.  

Hjá Náttúrustofu Vestfjarða í Bolungarvík er Náttúrugripasafn Bolungarvíkur sem er mjög 

athyglisvert safn að skoða. Þar er til sýnis skemmtilegt steinasafn og stórt og mikið fuglasafn 

með yfir 250 uppstoppuðum fuglum til sýnis (Náttúrugripasafn Bolungarvíkur, á.á.). 

Náttúrustofan sér einnig um sjóminjasafnið Ósvör sem samanstendur af sjóbúð frá 19. öld 

með öllu því sem sjóbúðum tilheyrði (Náttúrustofa Vestfjarða, á.á.). 

Í Súðavík er Melrakkasetur Íslands sem er helgað eina upprunalega landspendýrinu á Íslandi, 

íslenska melrakkanum (Vulpes lagopex). Þar er sýning með fræðandi efni í máli og myndum 

um refinn í náttúrunni, refarækt og refaveiðar (Melrakkasetur Íslands, á.á.). Oft er talað um 

refinn sem einkennisdýr Hornstranda og því ættu allir ferðamenn sem leggja leið sína í 

friðlandið á Hornströndum, að heimsækja Melrakkasetrið í Súðavík. 

 Menning og menntun   2.2.3

Menntastofnanir eru margar í bænum. Þar eru leikskólar, grunnskóli, menntaskóli, 

háskólasetur, tónlistarskólar, listaskóli og fræðslumiðstöð.  
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Menningarstarfsemi hefur löngum verið blómleg á Ísafirði og orðspor hennar farið víða. Tveir 

tónlistarskólar, listaskóli og atvinnuleikhús eru starfandi í bænum og styðja við hið blómlega 

menningarlíf. Orðspor bæjarins hefur farið vaxandi síðustu árin með tilkomu stórra lista- og 

menningarhátíða, á borð við rokkhátíðina Aldrei fór ég suður, tónlistarhátíðina Við Djúp og 

einleikjahátíðina Act Alone. Hátíðirnar eru vel sóttar af heimamönnum og gestum víðs vegar 

að úr heiminum og laða orðið umtalsverðan fjölda ferðamanna til Ísafjarðar (Hera Brá 

Gunnarsdóttir, 2010). Það gera einnig rótgrónar íþrótta- og fjölskylduhátíðir eins og 

Skíðavikan og Mýrarboltinn.  

Í bænum er að finna menntastofnanir á öllum fræðslustigum en auk lögbundinna leik- og 

grunnskóla er þar menntaskóli sem einnig sinnir iðnfræðslu. Í Háskólasetri Vestfjarða fer fram 

kennsla til meistaranáms í haf- og strandsvæðastjórnun auk þess sem þar er aðstaða til 

fjarnáms á háskólastigi.  Hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarða er boðið upp á fjölbreytt úrval 

námskeiða bæði bóklegra og verklegra.     

 

2.3 Friðlandið á Hornströndum 

Friðlandið á Hornströndum er á skaga sem gengur norðvestur úr Vestfjarðakjálkanum. Það 

var friðlýst árið 1975 og friðlýsingin síðan endurskoðuð árið 1985 með auglýsingu í 

Stjórnartíðindum B, nr. 32/1985. Friðlandið er 580 km
2
 að stærð og afmarkast af landsvæðinu 

norðan Skorarheiðar sem liggur á milli Hrafnfjarðar og Furufjarðar (sjá mynd 2). Svæðið er 

friðað vegna stórbrotins landslags, fjölbreytilegs gróðurfars og iðandi dýralífs. Svæðið geymir 

einnig vel minjar um forna búskaparhætti enda svæðið vel einangrað og aðgengi ýmsum 

annmörkum háð (Auglýsing um friðland á Hornströndum, 13. ágúst 1985).   

 

Aðal aðkomuleiðin í friðlandið er með bátum. Engin hafnarmannvirki eru í friðlandinu og 

farþegar því fluttir í land á gúmmítuðrum. Lítil flotbryggja er þó á Hesteyri. Langflestir gestir 

friðlandsins sigla frá Ísafirði og svo nokkur hluti frá Bolungarvík. Flestir fara í land á 

Hesteyri, Sæbóli eða Látrum í Aðalvík og í Hornvík (sjá mynd 2).  

Flestar jarðir innan friðlandsins eru í einkaeign og koma oft margir eigendur að einni og sömu 

jörðinni, geta jafnvel skipt tugum. Einungis eru 6 ríkisjarðir í friðlandinu og eigendur vantar 

að 14 jörðum samkvæmt fasteignaskrá Ísafjarðarbæjar (Ísafjarðarbær, á.á.a).  
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Mynd 2.  Friðlandið á Hornströndum með helstu lendingarstöðum báta.          

 Veðurfar 2.3.1

Veðurfar svæðisins tilheyrir því sem kallast hánorrænt. Sjórinn og hafstraumar úti fyrir 

Hornströndum hafa einna mest áhrif á veðurfar í friðlandinu og á Vestfjörðum almennt. 

Kaldur sjór mótar ástand loftsins sem yfir honum er og sú staðreynd hversu stutt er í pólsjóinn 

norður undan gerir það að verkum að hvergi nær heimskautaloft jafn oft til landsins eins og á 

Hornströndum (Einar Sveinbjörnsson, 2004).  

Ársúrkoma á svæðinu er allnokkur en samt mjög misjöfn, frá 600 mm á ári við suðurströndina 

upp í 2000 mm til fjalla (Guðrún Ása Grímsdóttir, 1994). Svæðið er frekar þokusælt og ekki 

óalgengt að þokudagar séu um 40 á ári og þá flestir að sumarlagi (Arnlín Óladóttir, 2002). 

Norðan og norðaustan áttir eru langalgengastar á Hornströndum og var meðal vindhraði á 

Hornbjargsvita á árunum 1961-1994 5,7 m/s (Veðurstofa Íslands, á.á.) en segir ekki mikið um 

hvað vindstyrkur getur verið misjafn innan friðlandsins.  

Hafa verður í huga að veðurfar á Hornströndum er mjög misjafnt. Jökulfirðirnir sem eru 

nokkuð langir firðir inn úr Djúpinu, eru þröngir, snúa til suðurs og eru umkringdir háum 

fjöllum. Aðrir hlutar svæðisins eru grunnar víkur beint að hafi en þó er nokkur munur þar á 

veðurfari. Vestari víkurnar njóta Golfstraumsins betur en austari víkurnar og þangað nær 

norðvestanáttin af Grænlandsjökli síður, en þar gæti kulda frá hafís frekar gætt þegar hann 

lætur á sér kræla (Arnlín Óladóttir, 2002). 

Veður hefur mikil áhrif á fjölda ferðamanna í friðlandinu. Ef illa vorar og leiðinleg veðrátta er 

snemmsumars dregur það úr áhuga ferðamanna að heimsækja friðlandið. Einnig getur 
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ferðamannavertíðin orðið endaslepp ef hret gerir í byrjun ágústmánaðar. Veðráttan hefur 

einnig áhrif á fjölda dagsferðalanga, því stundum þarf að fella niður ferðir vegna veðurs. Það 

má því segja að veðrið frá degi til dags hafi áhrif á þann fjölda ferðamanna sem heimsækir 

friðlandið á sumri hverju.  

 Landgerðir 2.3.2

Landslag í friðlandinu á Hornströndum er stórbrotið, norðurstrandirnar eru fyrir opnu hafi en 

Jökulfirðirnir umluktir fjöllum.  

Svæðið er á norðurhorni tertíer blágrýtis-myndunarinnar sem er elsta jarðmyndun landsins, 

um 12-15 milljón ára gömul. Hraunlögin eru vel sýnileg, með rauðum setlögum á milli og 

halla öll um 2-3 gráður til austurs. Fjöldi bergganga skerst í gegnum hraunstaflana og er 

stefna flestra þeirra sú sama, norðaustur til suðvesturs. Þeir munu tengdir megineldstöð sem er 

innarlega í Jökulfjörðum, upp af Lónafirði (Guðrún Ása Grímsdóttir, 1994). Berggangarnir 

sjást víða og mynda fallega dranga, stapa eða klif eins og Fjalirnar undir Hornbjargi, 

Súlnastapa undir Hælavíkurbjargi eða Tröllakamb milli Hafnar og Rekavíkur. Í lok ísaldar 

stóð sjór mun hærra en nú er og mynduðust þá víða marbakkar sem víða sjást í fjallshlíðum í 

dag. 

Fjöll eru ekki há á Hornströndum, þau hæstu rétt um 700 metra, en ofan til í þeim og í hæstu 

dölum liggur oft snjór og fannir allt árið. Undirlendi er víðast hvar lítið enda jarðlögin 

sundurskorin af fjörðum, víkum, dölum og hvilftum, og því hvergi langt til sjávar. Ár og lækir 

hafa grafið gil og gljúfur en jöklar mótað dali og firði. Ár eru flestar stuttar dragár, tjarnir og 

vötn eru víða til heiða og að mestu mynduð af leysingavatni og eiga því sumar tjarnir það til 

að þorna upp seinnipart sumars (Arnlín Óladóttir, 2002). 

 Gróður 2.3.3

Gróðurfar svæðisins einkennist af norðlægri legu þess og nálægð við sjó.  Mikil snjóalög gera 

það að verkum að land er að koma undan snjó allt sumarið. Gróður er því alltaf viðkvæmur 

fyrir traðki.  

Gróðurfarið er um margt sérkennilegt. Annars vegar er hér um eitt harðbýlasta svæði landsins 

að ræða þar sem veðurfar nálgast það sem finnst á heimskautasvæðum. Hins vegar er þetta eitt 

stærsta samfellda svæði landsins þar sem búpeningi hefur ekki verið beitt í áratugi. 

Vaxtartímabil gróðurs á Hornströndum er stutt, birta næg og raki yfirleitt nægur, en hann 

kemur fyrst og fremst frá lindum og leysingavatni. Í friðlandinu hafa fundist um 260 tegundir 

háplantna. Flestar þessara tegunda eru algengar á Vestfjörðum, en þar eru líka ýmsar 
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sjaldgæfar tegundir (Arnlín Óladóttir, 2002).  Svæðið hefur verið alfriðað fyrir beit í nokkra 

áratugi og það sem vekur fyrst athygli er hin ótrúlega gróska blómagróðurs á gömlum 

bæjarstæðum og í skjólsælum brekkum. Ekki er minni fegurð fólgin í smávöxnum 

fjallajurtum eins og til dæmis jöklasóley en hávöxnu stóði af burnirót og blágresi. Samfara 

friðun hafa tegundir eins og hvönn orðið mjög áberandi en lítið er um að framandi tegundum 

hafi verið plantað á svæðinu. Samfelldur gróður nær ekki nema í um 300- 400 metra hæð, þar 

fyrir ofan taka við gróðurflákar og stakar plöntur. Talið er að ekki vaxi nema um 30 

plöntutegundir fyrir ofan 500 metra hæð (Eyþór Einarsson, 1975).  

Eiginlegur skógur er lítill á svæðinu en talsvert er um hávaxna runna, víðiplöntur, birki og 

fjalldrapa. Berjalönd eru víða góð, ekki síst í Jökulfjörðum (Guðrún Ása Grímsdóttir, 1994). 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á gróðurfari í friðlandinu. Þær hafa flestar falist í 

skráningu upplýsinga um plöntutegundir frekar en beinar gróðurrannsóknir. Nýjasta 

rannsóknin var gerð fyrir 10 árum síðan og var um tegundasamsetningu 14 gróðurhverfa í 

úthaga. Í henni er gerð grein fyrir fjölda tegunda, dreifingu þeirra innbyrðis og samanburður 

við aðrar slíkar rannsóknir (Arnlín Óladóttir, 2002). 

 Dýralíf 2.3.4

Dýralíf í friðlandinu á Hornströndum einkennist helst af miklu fuglalífi og ref.  

Refur er algengur á Hornströndum og sjálfsagt hvergi á Íslandi jafn áberandi og í friðlandinu.  

Má segja að greni sé að finna í hverjum firði og hverri vík og oft fleiri en eitt. Bannað hefur 

verið að skjóta ref í friðlandinu síðan 1994. Refurinn veiðir fugla og smádýr og safnar eggjum 

og berjum sér til matar eins og refir hafa almennt gert á Íslandi að minnsta kosti frá landnámi. 

Hið mikla fuglalíf sem er að finna í friðlandinu á Hornströndum einkennist helst af 

gríðarlegum fjölda sjófugla, mest er af þeim í Hornbjargi og Hælavíkurbjargi. Einnig eru rita 

og fýll algengar tegundir í björgunum  og við þau. Á vötnum og tjörnum er lóm, himbrima og 

álft að finna, en einnig verpir kjói á svæðinu. Með ströndum má finna sendling og æðarfugl í 

sjávarmálinu og kríu á áreyrum. Í friðlandinu er talsvert af mófuglum og eru sendlingar, 

snjótittlingar og þúfutittlingar algengastir (Guðrún Ása Grímsdóttir, 1994).  

Smádýralíf er fjölskrúðugt og verða menn oft óþægilega varir við skordýr á svæðinu og 

vissara fyrir ferðamenn að hafa flugnanet með í fórum sínum.  

Hagamýs eru algengar í friðlandinu og selir liggja gjarna á skerjum  og steinum við strendur í 

fjörðum  og víkum.  

Talsverðar rannsóknir hafa verið gerða á refnum, lífsháttum hans og þeim áhrifum  sem 

aukinn fjöldi ferðamanna gæti haft á hegðun hans og lífsafkomu. Hafa rannsóknirnar verið að 
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frumkvæði Melrakkaseturs Íslands sem einnig hefur séð um framkvæmd þeirra 

(Melrakkasetur Íslands, á.á.).  

 Landnotkun og búsetusaga 2.3.5

Búseta á Hornströndum hefur í gegnum aldirnar verið talin nokkuð stopul. Talið er að 

Hornstrandir hafi byggst upp seint í landnámi. Samkvæmt sögunni mun Geirmundur 

heljarskinn fyrstur hafa numið land norðarlega á svæðinu (Hjálmar R. Bárðarson, 1993). Lítið 

er skráð um búsetu en vitað er að margar jarðir voru í kirkjueign öldum saman. Búseta fór 

ekki að styrkjast fyrr en í lok 19. aldar en þegar flestir bjuggu á svæðinu voru íbúar í gömlu 

Sléttu- og Grunnavíkurhreppum í kringum 500 (Guðrún Ása Grímsdóttir, 1994). Jarðir voru 

yfirleitt litlar en mikil hlunnindi í fugli, eggjum, fiskveiðum og á sumum bæjum í reka. Þó 

erfitt sé að gera sér grein fyrir bústofni eða landnýtingu er líklegt að mest hafi verið byggt á 

fiskveiðum fólki til framfærslu. Mannmargt var oft á bæjum svo einhver hefur bústofninn 

verið en þá kannski ekki meiri en svo að hann dygði fyrir heimilisfólkið yfir harðasta 

veturinn.  

Um aldamótin 1900 eru 33 jarðir í ábúð á Hornströndum og þá var þorpsmyndun byrjuð á 

tveimur stöðum, Hesteyri og að Látrum í Aðalvík (Guðrún Ása Grímsdóttir, 1994). 

Matarforðinn til vetrarins var fenginn af skepnum og fiskfangi og þegar voraði var fugls beðið 

með óþreyju. Með búskap var alla tíð mikið róið frá Hornströndum. Mest var róið til fiskjar 

en einnig var þó nokkuð um hákarlaveiðar frá Horni. Helstu útgerðarstaðirnir voru Hesteyri 

og Látrar í Aðalvík en einnig var mikil sjósókn úr Hornvík og frá Sléttu (Guðrún Ása 

Grímsdóttir, 1994).  

Þjóðfélagsbreytingar sem áttu sér stað hér á landi á stríðsárunum og upp úr þeim, áttu vafalítið 

stærstan þátt í því að byggð lagðist af á Hornströndum. Þó segja megi að byrjað hafi að halla 

undan fæti fyrir stríð, fækkaði fólkinu ört eftir að skriðan fór af stað. Árið 1942 voru 420 

íbúar búsettir í Sléttuhreppi en tíu árum seinna eða haustið 1952 fluttu síðustu íbúar Hesteyrar 

þaðan (Hjálmar R. Bárðarson, 1993), en þeir voru jafnframt síðustu íbúar þess svæðis sem í 

dag tilheyrir Hornstrandafriðlandinu.  

Enn eru nokkur ummerki eftir síðari tíma byggð á Hornströndum. Heillegasta byggðin er á 

Hesteyri, þar sem enn má sjá hluta þorpsins sem þar stóð, nánast í upprunalegri mynd. Leifar 

hvalveiðistöðvar sem Norðmenn reistu, er rétt innan við þorpið. Þá eru nokkur merki 

stríðsminja á svæðinu, leifar breskrar radarstöðvar úr fyrri heimsstyrjöldinni er á Darra ofan 

Sæbóls í Aðalvík og leifar af ratsjárstöð Bandaríkjahers, sem reist var eftir seinni 

heimsstyrjöldina, er á Straumnesfjalli ofan Látra í Aðalvík.  
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 Verndargildi  2.3.6

Verndargildi friðlandsins er fyrst og fremst fólgið í óspilltri náttúru sem hefur fengið að þróast 

í áratugi án beitar eða íhlutunar mannsins. 

Miklir möguleikar eru í náttúruvænni ferðaþjónustu og svæðið býður upp á möguleika til 

öðruvísi ferðamennsku en á flestum öðrum stöðum hér á landi og jafnvel þó víðar væri leitað. 

Svæðið er gönguland, lítið skipulagt og gerir á þann hátt kröfur til svolítið frumstæðrar 

ferðamennsku.  

Tilfinningaleg tengsl þeirra sem eiga rætur sínar að rekja til svæðisins eru mikil. Einnig þeirra 

sem búa í Ísafjarðarbæ og nágrannasveitarfélögum. Stolt þeirra og aðdáun á sérstöðu 

svæðisins er nær takmarkalaus og vilja þeir viðhalda henni og efla (Rannveig 

Guðmundsdóttir, 2008).  

Menningarlegt gildi friðlandsins felst í hinni miklu og sérstöku búsetu- og landnýtingarsögu 

þess. Bæði að þar voru aldrei notaðar neinar vélar eða tæki við búskap svo og hið sérstaka 

mannlíf og samfélag sem myndaðist í baráttunni við björgin.  

 

2.4 Stjórnun og starfsemi friðlandsins 

Umhverfisstofnun fer með stjórn friðlandsins. Stofnunin hefur útibú á Ísafirði sem rekið er 

undir merkjum Hornstrandastofu. Þar starfar einn sérfræðingur í heils árs stöðu og ræður svo 

með sér einn landvörð í 7-8 vikur yfir mesta annatímann á sumrin. Umhverfisstofnun til 

ráðgjafar og umsagnar er Hornstrandanefnd. Í henni sitja þrír fulltrúar landeigenda, tveir 

fulltrúar Ísafjarðarbæjar og einn fulltrúi Umhverfisstofnunar. Ritari nefndarinnar er 

starfsmaður Hornstrandastofu og hefur hann málfrelsi og tillögurétt á fundum nefndarinnar.  

Hlutverk Hornstrandastofu og starfsmanns hennar eru meðal annars að: 

 Auka skilning og virðingu fyrir friðlandinu 

 Annast samskipti við hagsmunaaðila, landeigendur, heimamenn, gesti og aðra sem að 

friðlandinu koma.  

 Koma fram fyrir hönd friðlandsins, vera málsvari þess og fara með hagsmunagæslu 

náttúru- og umhverfis svæðisins.  

 Sjá um fræðslu um friðlandið, söfnun efnis og miðlun upplýsinga. 

(Jón Björnsson, tölvupóstur 2. apríl 2013) 
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Eftir að svæðið var friðlýst hefur það lengst af verið í umsjón Náttúruverndarráðs, en 

Ísafjarðarkaupstaður var með umsjón þess í fimm ár (tafla 6). Þegar Umhverfisstofnun tók við 

umsjón og rekstri friðlandsins var opnuð skrifstofa á Ísafirði, útibú frá Umhverfisstofnun, til 

að fara með málefni friðlandsins. Ráðinn var sérfræðingur í fullt starf til að veita útibúinu 

forstöðu. Hefur það verið nefnt Hornstrandastofa. Á þessum tíma voru einnig uppi  

 

Tafla 6. Áfangar í starfsemi friðlandsins á Hornströndum.  

 

1975 

 

Svæðið friðlýst. Náttúruverndarráð fer með umsjón þess. 

2003 Ísafjarðarbær tekur við umsjón friðlandsins og ræður landvörð. 

2008 Hornstrandastofa sett á stofn. Sérfræðingur ráðinn í heilsárs starf. 

2009 Annar landvörður ráðinn til starfa yfir sumartímann. 

2010 Þjónustuhús í Hornvík tekið í notkun. 

 

áform um að setja á stofn gestastofu fyrir friðlandið og fjölga starfsmönnum. Ekkert hefur 

orðið úr þeim áformum og má þar helst um kenna þeim áföllum sem íslenskt samfélag varð 

fyrir í lok árs 2008. Ýmislegt hefur þó áunnist eftir að Hornstrandastofa var sett á stofn. 

Ráðinn er auka landvörður yfir sumartímann, aðstaða landvarða í Hornvík og Hesteyri hefur 

verið bætt, sérstaklega með tilkomu þjónustuhúss í Hornvík. Með bættri aðstöðu og fjölgun 

landvarða hefur upplýsingamiðlun til ferðamanna aukist og batnað í friðlandinu, auk þess sem 

bætt hefur verið við leiðbeininga- og upplýsingaskiltum og eldri skilti endurnýjuð.  

Skrifstofa Hornstrandastofu er lokuð yfir sumartímann og eru þá upplýsingar veittar á 

Upplýsingamiðstöð ferðamanna á Ísafirði. Hefur sú upplýsingagjöf orðið mun betri og 

nákvæmari eftir að Hornstrandastofa tók til starfa, enda sér starfsmaður hennar um að útbúa 

allar upplýsingar fyrir Upplýsingamiðstöðina. Síðastliðið sumar var fyrir tilstuðlan 

Hornstrandastofu komið á daglegu talstöðvarsambandi milli landvarða og 

Upplýsingamiðstöðvarinnar og var þannig hægt að miðla daglegum upplýsingum um 

aðstæður í friðlandinu sem var til mikilla bóta. Reyndust þessi samskipti sérstaklega vel þegar 

veðurskilyrði og aðstæður innan friðlandsins voru erfiðar og juku öryggi starfsmanna og gesta 

til muna.  

Stöðugt er unnið að bættri aðstöðu fyrir ferðamenn í friðlandinu. Göngustígar hafa verið 

lagfærðir og aðstaða fyrir tjaldgesti hefur verið bætt á mörgum stöðum, vatnsaðstaða bætt og 

nýir kamrar verið reistir og gamlir endurnýjaðir.   
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2.5 Gestir friðlandsins 

Vitneskja um fjölda ferðamanna sem leggja leið sína í friðlandið á ári hverju og ferðahegðun 

þeirra hefur ekki verið metin með könnunum nema að litlu leyti. Tvær kannanir hafa verið 

gerðar, önnur meðal ferðamanna og hin meðal landeigenda. Þá tekur starfsmaður 

Hornstrandastofu saman áætlaðan fjölda sumargesta á hverju hausti.  

 Ferðamenn  2.5.1

Árið 2002 var gerð könnun á vegum Ísafjarðarbæjar, Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða og 

Umhverfisstofnunar á komum ferðamanna á Hornstrandir og ferðahegðun þeirra þar. Svæðið 

sem könnunin náði til var ekki aðeins friðlandið heldur svæðið sem tilheyrði gömlu 

hreppunum Sléttu- og Grunnavíkurhreppi. Könnunarsvæðið var því auk friðlandsins, 

Strandirnar austur í Reykjafjörð og allir Jökulfirðirnir. Framkvæmd könnunarinnar var þannig 

að hún lá frammi í bátum sem sáu um áætlanaferðir á könnunarsvæðið og voru farþegar 

beðnir að taka þátt í henni á heimleið af svæðinu. Ekki var um beint úrtak að ræða. Þeir sem 

stóðu að könnuninni telja að á bilinu 3.500 til 4.000 gestir hafi heimsótt svæðið sumarið 2002 

og var heildarþátttaka í könnuninni 216 ferðamenn (Ísafjarðarbær & fl., 2003). 

 

Tafla 7.   Helstu niðurstöður úr könnun meðal ferðamanna á Hornströndum 2002. 

Þjóðerni þátttakenda Ísl.  91% Erl. 9% 

Upplýsingar sem þátttakendur kynntu sér áður en ferðin hófst 

Upplýsingar um gönguleiðir 63% 

Upplýsingar um veðurfar 59% 

Áætlun báta 54% 

Reglur friðlandsins 21% 

Hvaðan þátttakendur fengu upplýsingar um Hornstrandir 

Vinum og ættingjum 54% 

Handbókum 48% 

Internetinu 23% 

Upplýsingamiðstöð ferðamanna 10% 
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 Þátttakendur í könnuninni voru að langstærstum hluta Íslendingar sem flestir höfðu fengið 

upplýsingar um Hornstrandir hjá vinum og ættingjum og úr bókum. Þær upplýsingar sem 

leitað var eftir voru um gönguleiðir, veðurfar og áætlanir báta (tafla 7).  

 

Starfsmaður Hornstrandastofu hefur tekið saman á hverju hausti áætlaðan fjölda ferðamanna 

sem lagt hafa leið sína inn í friðlandið yfir sumarið og flokkað þá niður efir því hvort þeir 

voru göngufólk, sumarhúsafólk eða dagsferðafólk. Gagna er aflað hjá ferðaþjónustu-

fyrirtækjum, flutningsaðilum og skráningum landvarða um fjölda gesta og þjóðerni þeirra á 

tjaldstæðum, sérstaklega Hesteyri og Hornvík. Einnig taka landverðir stikkprufur á þjóðerni 

gesta er þeir koma í land úr áætlanabátum (Jón Björnsson, 2008, 2011, 2013). Samantekt 

Hornstrandastofu er því ekki nákvæm rannsókn og gefur ekki nákvæmar tölur en gefur 

ótvírætt ákveðnar hugmyndir um þann fjölda gesta er sækir friðlandið heim á ári hverju (tafla 

8).  

 

Tafla 8. Upplýsingar um ferðamenn á Hornströndum, tekið úr ársskýrslum Hornstrandastofu.  

Texti 2008 2010 2012 

Fjöldi ferðamanna 4.900 6.300 6.000 

Þjóðerni Ísl. 85% Erl. 15% Ísl. 80% Erl. 20% Ísl. 55% Erl. 45% 

Gönguferðamenn Ekki til gögn 39% 29% 

Sumarhúsafólk Ekki til gögn 37% 31% 

Dagsferðamenn Ekki til gögn 24% 40% 

  

Niðurstöður þessara samantekta má finna í ársskýrslum friðlandsins. Það sem helst vekur 

athygli er hlutfallsleg fjölgun erlendra ferðamanna og fjölgun dagsferðamanna (tafla 8). Telja 

verður að samhengi sér þar í milli því langstærsti hluti þeirrar fjölgunar sem átt hefur sér stað í 

hópi dagsferðamannanna, eru ferðamenn af erlendum skemmtiferðaskipum eins og sjá má á 

mynd 3. 
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Mynd 3. Þróun í fjölda ferðamanna af skemmtiferðaskipum sem  

heimsækja Hesteyri. 

 Landeigendur 2.5.2

Landeigendur innan friðlandsins eru margir, enda geta eigendur að einni og sömu jörðinni 

skipt tugum. Innan friðlandsins eru 68 hús (Jón Björnsson, samtal 10. mars 2013) og eru það 

ýmist gömul hús sem hefur verið haldið við, eða hús sem byggð hafa verið eftir að byggð 

lagðist af á svæðinu. Rúmur helmingur landeigenda sem eiga hús á sínum landareignum, fara 

að minnsta kosti einu sinni á ári og dvelja í húsum sínum. Misjafnt er hversu lengi menn 

dvelja, allt frá nokkrum dögum upp í meira en mánuð. (Rannveig Guðmundsdóttir, 2008). 

Stolt landeigenda og aðdáun á sérstöðu svæðisins er nær takmarkalaus og vilja þeir viðhalda 

henni og efla og telja að til að svo geti orðið þurfi allt skipulag og öll uppbygging innan 

svæðisins og í nágrenni þess að vera í samvinnu við heimamenn (Rannveig Guðmundsdóttir, 

2008).   

Viðhorf landeigenda á Hornströndum til nýtingar svæðisins til ferðamennsku var kannað árið 

2008. Í þeirri könnun, eins og ferðamannakönnuninni 2002, var könnunarsvæðið gömlu 

Sléttu- og Grunnavíkurhrepparnir en 63% þátttakenda voru landeigendur innan friðlandsins 

(Rannveig Guðmundsdóttir, 2008).  

Í könnuninni kemur fram að landeigendur  eru einróma um það að kyrrð og afslöppun hafi 

mjög mikið aðdráttarafl á Hornströndum. Einnig telja flestir að náttúran, landslagið og 

gönguferðir hafi mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Tæpur helmingur þeirra taldi að 

náttúruvernd svæðisins vegi meira en ferðamennskan, en nefndu að ef hugað væri að 

uppbyggingu á aðstöðu fyrir ferðamenn, fjölda ferðamanna, þolmörkum svæðisins og fræðslu, 

ætti ferðamennskan og náttúruverndin að geta farið saman (Rannveig Guðmundsdóttir, 2008).  

Þeir vilja fá betri aðstöðu á tjaldstæðunum hvað varðar vatn og salernisaðstöðu og að 

sorpmálum ferðamanna sé betur sinnt. En þeir vilja ekki uppbyggingu þjónustuskála þar sem 
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veitingar  og gisting er í boði. Um helmingur þátttakenda í könnuninni getur samþykkt að 

reistir verði gistiskálar án þjónustu, fyrir ferðamenn (Rannveig Guðmundsdóttir, 2008). 

Rúmur helmingur þeirra vill ekki að gestastofa verði reist inni á svæðinu en margir þeirra 

bentu á að unnið væri að því að koma upp gestastofu á Ísafirði og töldu það jákvætt framtak. 

 

Hug og tilfinningum landeigenda til Hornstranda og líklegum ástæðum þess hversu margir 

ferðamenn heimsækja svæðið, er best lýst með eftirfarandi orðum eins landeigandans sem 

fram koma í rannsókn Rannveigar Guðmundsdóttur (2008): 

 „Í kringum okkur er malbik, steinsteypa, umferð hávaði, það sem maður kallar 

siðmenningu, þarna er það ekki. Mér finnst það svo endurnærandi, mér finnst stærsta 

verðmæti svæðisins að það er enginn þar, [...] það er endurnærandi að fara þangað, 

þarna er bara gróður og fjara, sjávarniður og árniður. [...] Það má líkja þessu við það 

að setja batteríin í hleðslu“. 

 

2.6 Gestastofa á Ísafirði 

Á Vestfjörðum eru miklar vonir bundnar við að í ferðamennsku megi finna vaxtarbrodd fyrir 

atvinnulíf svæðisins. Ferðamönnum hefur fjölgað á Vestfjörðum og flestir þeirra sem leggja 

leið sína þangað, koma við á Ísafirði (Íris Hrund Halldórsdóttir & Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir, 

á.á.) og nokkur hluti þess hóps heimsækir friðlandið á Hornströndum. Gestum friðlandsins 

hefur farið fjölgandi undanfarin ár en misjafnt er þó eftir stöðum innan friðlandsins hversu 

mikil sú fjölgun hefur orðið (Jón Björnsson, 2013). Á þeim stöðum sem fjölgunin hefur verið 

hvað mest er álag á náttúruna orðið mikið. Að mati starfsmanns Hornstrandastofu mun það 

nálgast þolmörk innan örfárra ára, haldi þróun gestafjölda áfram á svipuðum nótum og hún 

hefur verið undanfarin ár (Jón Björnsson, samtal 10. mars 2013). Hornstrandastofa hefur ekki 

getað aukið upplýsingastreymi sitt og fræðsluskyldu í takt við fjölgun ferðamanna. Ýmislegt 

hefur áunnist í þeim málum innan friðlandsins með fjölgun upplýsingaskilta, fjölgun 

landvarða og bættri aðstöðu þeirra í Hornvík. Reynslan hefur sýnt að koma þarf réttum 

skilaboðum til gesta friðlandsins áður en þeir koma inn á svæðið, því erfitt er fyrir 

landverðina að ná til allra þeirra er heimsækja friðlandið vegna þess hversu víðfeðmt það er 

og hversu margir viðkomustaðir áætlanabátanna eru. Í dag er enginn starfsmaður 

Hornstrandastofu staðsettur á Ísafirði yfir sumartímann, aðalferðamannatíma ársins.  Því telur 

Hornstrandastofa nauðsynlegt að koma upp bættri aðstöðu á Ísafirði svo hún geti sinnt 
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hlutverki sínu um upplýsinga- og fræðsluskyldu allan ársins hring. Slík aðstaða gæti verið 

gestastofa. 

Árið 2008 voru uppi áform um að setja á stofn gestastofu á Ísafirði, eins og áður hefur verið 

nefnt. Undirbúningsvinna var komin af stað og búið að skilgreina leiðarljós og hverjar yrðu 

helstu áherslur í rekstri gestastofunnar (tafla 9). 

  

Tafla 9.  Leiðarljós og áherslur væntanlegrar gestastofu fyrir friðlandið á Hornströndum. 

 

Leiðarljós: 

 Að auka virðingu og skilning fyrir svæðinu, náttúru þess, sögu og náttúruvernd 

almennt. 

 

Helstu áherslur gestastofu: 

 Hafa áhrif á hegðun ferðamanna með upplýsingum, leiðbeiningum og fræðslu 
 

 Fræðsla um friðlandið sem á að auka skilning og virðingu fólks fyrir svæðinu og 

náttúruvernd almennt. Jafnframt að auka umhverfisvitund gesta og bæta ferðahegðun 

um friðlandið svo gestir verði meðvitaðir um hegðun sína og ábyrgð gagnvart náttúru 

svæðisins. 
 

 Að gera sig gildandi og vera sýnileg í samfélaginu, jafnt fyrir gesti sem heimamenn. 

Að vera miðpunktur í starfsemi Hornstrandastofu og friðlandsins og byggja undir 

væntingar og upplifun fólks og auka vitund gesta sinna gagnvart svæðinu. 
 

 Að vera stefnumarkandi afl og málsvari friðlandsins, vera leiðbeinandi og senda skýr 

skilaboð varðandi reglur og skipulag. Hún á að færa friðlandið að hluta til, til 

samfélagsins og hafa áhrif jafnt á ferðamenn, hagsmunaaðila, heimamenn sem og 

stjórnvöld. 
 

 Að efla og vera stór hluti af starfsemi Hornstrandafriðlandsins og vera miðstöð 

þekkingaröflunar um svæðið og framtíðarvernd þess. 
 

(Jón Björnsson, tölvupóstur 2. apríl 2013) 

 

Enn eru áform og áhugi hjá Hornstrandastofu á því að setja á stofn gestastofu á Ísafirði en 

fram til þessa hefur skort fjármagn.  Tíminn einn getur leitt í ljós hvenær af gestastofu getur 

orðið.  

Markhópur gestastofunnar verður mjög breiður, til hans munu teljast ferðamenn sem ætla að 

leggja leið sína í friðlandið, gestir sem kíkja inn fyrir forvitnissakir, heimamenn, 
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landeigendur, hagsmunaaðilar og fleiri. Áætlanir gera ráð fyrir að gestir stofunnar verði um 

10.000 á þriðja starfsári hennar (Jón Björnsson, tölvupóstur 2. apríl 2013).  

 Hvað er gestastofa? 2.6.1

Í gestastofu eru dregnar fram upplýsingar og einkenni þess svæðis sem hún stendur fyrir og 

skýr og góð fræðsla um sérstöðu þess sett fram. Gestastofa er yfirleitt fyrsti viðkomustaður 

gesta þegar þeir heimsækja friðlýst svæði og er hún því frekar eins og hlið eða inngangur að 

svæðinu frekar en að vera ákvörðunarstaðurinn sjálfur (Gross & Zimmerman, 2002). Því er 

mikilvægt að gestastofa taki vel á móti gestum og starfsfólk hennar geri sér grein fyrir þeirri 

ábyrgð sem það getur haft á fyrstu upplifun gesta af svæðinu (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 

2011). Gestastofa gerir fólki kleift að upplifa sögu og menningu viðkomandi svæðis og tengja 

hana betur umhverfinu og náttúrunni þegar inn á svæðið er komið. Þannig eykur gestastofa 

aðdáun og virðingu gesta fyrir einkennum svæðisins (Gross & Zimmerman, 2002). 

Gestastofur eru ekki aðeins settar á stofn við áhugaverð eða friðlýst svæði. Þær geta líka verið 

fyrir ákveðna byggingu, starfsemi fyrirtækis eða ákveðna dýrategund. Dæmi um þetta er 

gestastofa fyrir Þingeyrarkirkju í Austur-Húnavatnssýslu, gestastofur Landsvirkjunar og 

Selasetrið á Hvammstanga. Nokkrar gestastofur eru reknar við friðlýst svæði hér á landi, til 

dæmis á Þingvöllum fyrir þjóðgarðinn á Þingvöllum og á Hellnum fyrir þjóðgarðinn 

Snæfellsjökul.  

Stór og fjölbreytileg svæði eins og Vatnajökulsþjóðgarður, geta starfrækt fleiri en eina 

gestastofu. Í dag eru þrjár gestastofur starfandi við þjóðgarðinn, í Skaftafelli, í Ásbyrgi og á 

Skriðuklaustri og markmiðið er að byggja þrjár til viðbótar. Gestastofurnar munu allar hafa 

sömu grunnupplýsingarnar um þjóðgarðinn en auk þess mun hver stofa leggja áherslu á að 

miðla efni sem er einkennandi fyrir það svæði þjóðgarðsins sem hún stendur fyrir. Þannig 

munu gestastofurnar um margt gegna ólíku hlutverki og hafa ólíka sérstöðu 

(Framkvæmdasýsla ríkisins, á.á.). 

 

Til þess að gestastofa geti gegnt hlutverki sínu og staðið undir þeim kröfum og væntingum 

sem til hennar eru bornar þarf að gera sér grein fyrir nokkrum grundvallaratriðum varðandi 

uppsetningu og rekstur gestastofu. Það þarf að gera sér grein fyrir hvert hlutverk 

gestastofunnar eigi að vera og hverjum hún eigi að þjóna. Það þarf að gera sér grein fyrir hver 

er sérstaða þess svæðis sem gestastofan á að standa fyrir og greina það samfélag og 

nærumhverfi sem hún á að starfa í og með. Því þarf á upphafsstigum undirbúnings að stofnun 

gestastofu, áður en byrjað er að hanna hana, að átta sig á þessum grundvallaratriðum (Gross & 
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Zimmerman, 2002). Að koma gestastofu á fót má skipta í þrjú stig, greiningarstig sem er 

fyrsta stigið, hugmyndastig og að lokum hönnunar- og byggingarstig (tafla 10). Ef búa á til 

góða og skilvirka gestastofu þarf að fylgja stigunum í þessari röð en ekki byrja á 

hönnunarstiginu og taka svo greininguna og hugmyndirnar þegar búið er að hanna (Gross & 

Zimmerman, 2002).  

 

Tafla 10.  Þrjú undirbúningsstig fyrir stofnun gestastofu. 

 

Greiningarstig. 

Á greiningarstigi er unnið með grasrótinni. Mikilvægt er að hafa gott samráð við alla sem 

hagsmuna eiga að gæta og að þeir fái tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri. Hér 

er starfsemin skilgreind með því að svara þremur grundvallarspurningum um gestastofuna. 

Af hverju (why)? Fyrir hvern (who)? Hvaða(what) efni? Að lokum er útbúin greinargerð til 

notkunar við áframhaldandi undirbúningsvinnu þar sem  leiðarljós gestastofunnar kemur 

meðal annars fram. 
 

Hugmyndastig. 

Hópur fagfólks sem í er fræðslufólk, ráðgjafar, hönnuðir, arkitektar og landslagsarkitektar, 

útbýr skissur og  kemur hugmyndum um hlutverk, markmið og leiðarljós gestastofunnar sem 

sett voru fram í greinargerðinni, á hönnunarstig. Hann setur fram hugmyndir um dagskrá og 

miðlun sem á að nota til að koma skilaboðum gestastofunnar á framfæri við sem breiðastan 

hóp gesta en miðlunin á meðal annars að höfða til sem flestra skynfæra þeirra. Faghópurinn,  

starfsfólk og ábyrgðaraðilar gestastofunnar  taka svo endanlega ákvörðun um framsetningu 

efnis. 
 

Hönnunar og byggingarstig. 

Á þessu stigi fer fram vinna sérfræðinga eins og arkitekta, landslagsarkitekta, verkfræðinga 

og sýningahönnuða við að framfylgja og koma í framkvæmd þeim ákvörðunum sem teknar 

hafa verið á fyrri stigum undirbúningsvinnunnar.  
 

(Gross & Zimmerman, 2002) 

 

Umfang þessa verkefnis er nær fyrst og fremst til greiningastigsins og því verður gerð betri 

grein fyrir því hér, en ekki fjallað nánar um hugmynda- og hönnunarstigin. 

 

Greiningarstig 

Af hverju? – hlutverk og markmið. 

Í byrjun þarf að gera sér grein fyrir því af hverju á að setja á stofn gestastofu fyrir viðkomandi 

svæði. Er þörf fyrir hana og hver er sú þörf? Það þarf að gera þarfagreiningu fyrir 
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gestastofuna og skilgreina hlutverk hennar og hvaða markmiðum á að ná með starfrækslu 

hennar (Gross & Zimmarman, 2002). Kanna þarf það samfélag sem gestastofan mun starfa í, 

árekstra við aðrar gestastofur, söfn eða stofnanir í nærsamfélaginu og skilgreina hlutverk  

 

 

Mynd 4.  Aðferðafræðin á greiningarstigi við undirbúning gestastofu. 

 

hennar með tilliti til þess. Sérstaklega er mikilvægt í minni samfélögum að ekki myndist 

samkeppni við hugsanlega samstarfaðila. Það á að safna upplýsingum og staðreyndum með 

könnunum og rannsóknum en ekki að byggja á sögusögnum og tilfinningum (Gross & 

Zimmerman, 2002). Upplýsingarnar eru síðan notaðar til að útbúa leiðarljós sem unnið verður 

eftir við frekari undirbúningsvinnu og rekstur gestastofunnar ásamt þeim upplýsingum sem 

kemur fram í athugunum „Fyrir hvern“ og „Hvað“.  

 

Fyrir hvern? – greina gestina. 

Skilgreina þarf markhóp gestastofunnar, hverjir eru hugsanlegir gestir hennar og hverjar eru 

væntingar þeirra til stofunnar. Gera þarf skoðanakannanir meðal ferðamanna, íbúa 

nærsamfélagsins og hagsmunaðila. Taka þarf viðtöl við hagsmunaaðila og forstöðumenn 

þeirra stofnana sem starfsemi gestastofunnar mun hugsanlega skarast á við. Það á ekki að 

skilgreina markhópinn með ágiskunum eða eftir tilfinningum (Gross & Zimmerman, 2002). 

Það þarf að kanna viðhorf fræðslustofnana í nærsamfélaginu til að gera sér betur grein fyrir 

tækifærum í fræðsluhlutverki gestastofunnar. Samanteknar ættu þessar upplýsingar að gefa 

betri hugmyndir um hverjir muni heimsækja gestastofuna og eftir hvaða upplýsingum og 

fræðslu þeir muni sækjast (Gross & Zimmerman, 2002). Þegar þessum upplýsingum hefur 

Af 

hverju 

(why) 

Hverjir 

(who) 

Hvað 

(what) 

Afmarka 

hlutverk/ 

markmið 

Greina 

gestina 

Rannsaka 

og greina 

auðlindina 

Búa til greinargerð með hlutverki, 

markmiðum, skilaboðum 

og þema gestastofunnar 
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verið bætt við leiðarljós gestastofunnar ætti að verða auðveldara að greina hvaða þætti 

auðlindarinnar (friðlýsta svæðisins) gestastofan á að túlka til að mæta þörfum markhópanna. 

 

Hvaða efni? – greina auðlindina.  

Breiður hópur fólks þarf að koma að greiningunni, bæði almenningur, sérfræðingar og 

einstaklingar sem hafa persónulegar tilfinningar til svæðisins. Ekki er nóg að sitja rýnifundi 

og skrá niður staðreyndir og sögur. Það þarf að fara um svæðið, rannsaka það og hlusta á 

sögurnar frá þeim sem þær þekkja og frá þeim stöðum þar sem þær eiga uppruna sinn. Þannig 

fæst tilfinning fyrir gildum svæðisins (Gross & Zimmerman, 2002). Skoða þarf fyrirliggjandi 

upplýsingar um náttúru, sögu og menningu svæðisins sem til eru í bókum, skjölum og kortum. 

Þegar öllum þessum gögnum hefur verið safnað saman á að vera hægt að gera sér grein fyrir 

sérstöðu auðlindarinnar. 

 

Þegar vinnu á greiningarstiginu er lokið ættu öll þau gögn sem aflað hefur verið, að vera 

komin í greinargerðina með leiðarljósinu. Niðurstaða greiningarvinnunnar sýnir hvert 

hlutverk og markmið gestastofunnar á að vera, hugsanlega markhópa hennar og sérstöðu 

auðlindarinnar (Gross & Zimmerman, 2002). Út frá þessum gögnum er hægt að búa til 

skipulag fyrir gestastofuna, útfæra þema hennar og skilaboð og hvernig þeim sé komið til 

skila til væntanlegra gesta hennar. Er vinnan nú komin á hugmyndastigið og farið að útfæra 

það sem fram kemur í leiðarljósinu og greinargerðinni.   

 

 

3 Aðferðir og vinnuferli 

Í köflunum hér að framan er stuðst við ritaðar heimildir fengnar úr bókum, tímaritum og af 

veraldarvefnum. Einnig gögnum og þekkingu sem höfundur hefur haldið til haga á 

námsárunum og aflað sér á lífsleiðinni. Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeim aðferðum sem 

notaðar voru við gagnaöflun til að svara eftirfarandi spurningum sem settar eru fram í 

markmiðum  verkefnisins.  

 Hver er þörfin fyrir gestastofu? 

 Fyrir hverja á gestastofan að vera? 

 Hvaða skilaboðum á gestastofan að koma á framfæri við gesti sína?  
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Við gagnaöflunina voru framkvæmdar tvær spurningakannanir og svo viðtöl við valda 

einstaklinga. Má því segja að samkvæmt félagsvísindunum hafi verið beitt bæði megindlegum 

(Quantitative research methods) og eigindlegum (Qualitative research methods) aðferðum. 

Við spurningakannanirnar var beitt megindlegum aðferðum en í þeim er mögulegt að 

rannsaka stóra hópa á stuttum tíma og draga fram viðhorf við stöðluðum spurningum og má 

segja að mannleg hegðun sé færð yfir í tölur (Garðar Gíslason, 2008).  

Í viðtölunum var beitt eigindlegum aðferðum en með þeim er mögulegt að kafa dýpra í 

viðfangsefnið þar sem viðtöl veita ákveðna innsýn í hugsanir fólks og tilfinningar. Viðtölin 

líkjast meira samtali en stöðluðu viðtali þar sem ákveðið þema er valið og viðmælendur hafa 

frelsi til að tjá skoðanir sínar og viðhorf. Ekki er hægt að bera svör tveggja viðmælenda 

saman, þar sem þau eru of ólík til þess (Garðar Gíslason, 2008). Höfundur átti 

einstaklingsviðtöl við viðmælendur sína.   

 

3.1 Skoðanakannanir 

Tvær skoðanakannanir voru framkvæmdar, annars vegar meðal ferðamanna í friðlandinu á 

Hornströndum og síðan meðal landeigenda á Hornströndum og afkomenda þeirra. 

Tilgangurinn með könnununum var að fá fram viðhorf þessara hópa til þess hvort þörf sé á 

gestastofu fyrir friðlandið á Hornströndum, hvert eigi að vera hlutverk og áherslur 

gestastofunnar ef hún verður sett á stofn og hverjir eigi að vera markhópar hennar.     

Við skoðanakannanirnar var beitt megindlegum aðferðum eins og áður er nefnt og voru 

spurningarnar bæði opnar og lokaðar. Í opnum spurningum hefur sá sem svarar spurningunni 

möguleika á að tjá sig um spurninguna með eigin orðavali og svarið getur verið langt. 

Spurningar hefjast oft á hvar, hvað eða hvers vegna, t.d hvaða hugmyndir hefur þú um 

gestastofu?  Í lokuðum spurningum hefur svarandinn bara örfáa svarmöguleika eins og já, nei 

eða veit ekki, t.d. hefur þú einhvern tímann heimsótt gestastofu?  

 Meðal ferðamanna 3.1.1

Skoðanakönnunin meðal ferðamanna í friðlandinu á Hornströndum var framkvæmd sumarið 

2012 á tímabilinu frá júnílokum fram undir miðjan ágúst. Um spurningakönnun var að ræða 

með 19 spurningum og voru 15 þeirra lokaðar spurningar, fjórar opnar spurningar og tvær af 

þeim lokuðu gáfu líka möguleika á opnu svari (sjá könnun í viðauka 1). Könnunin var 

vettvangskönnun og lögð fyrir ferðamenn meðan þeir dvöldu í friðlandinu. Leitast var við að 
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leggja hana fyrir ferðamenn sem höfðu dvalið einhvern tíma innan friðlandsins en ekki við 

komu þeirra þangað. Þannig var betur tryggt að þátttakendurnir hefðu fengið tíma til að 

upplifa svæðið og væru því betur í stakk búnir til að mynda sér skoðun á spurningum 

könnunarinnar. Könnunin var afhent ferðalöngunum persónulega með formála um hvers 

vegna verið væri að gera hana og hvernig hún væri upp byggð, en þátttakendurnir skrifuðu 

sjálfir svörin á spurningablöðin. Framkvæmdaraðilar könnunarinnar voru aldrei langt undan 

og gátu veitt þátttakendum aðstoð, væri hennar þörf. Þátttakendur voru valdir af handahófi á 

meðal ferðamanna sem heimsóttu Hesteyri og Höfn í Hornvík. Alls tóku 92 ferðamenn þátt í 

könnuninni, en misjafnt var hvort þátttakendur svöruðu einstaka spurningum eða öllum 

spurningunum sem reyndar langflestir gerðu.  

Í könnuninni var leitað eftir viðhorfi þátttakenda til upplýsingaflæðis um friðlandið á 

Hornströndum og hvar þeir hefðu nálgast þær upplýsingar. Leitað var eftir viðhorfi þeirra til 

gestastofa, hvort þeir teldu þörf á gestastofu fyrir friðlandið og hver ættu að vera helstu 

áhersluatriði slíkrar gestastofu. Einnig var kannað hver sérstaða friðlandsins væri að mati 

þátttakenda (viðauki 1). 

 Meðal landeigenda 3.1.2

Seinni könnunin var framkvæmd á meðal landeigenda, afkomenda þeirra og annarra sem eiga 

tengsl til Hornstrandasvæðisins. Ekki var eingöngu miðað við svæðið innan friðlandsins 

heldur var svæðið útvíkkað þannig að það náði yfir gömlu Sléttu- og Grunnavíkurhreppana. 

Könnunin fór fram í lok janúar 2013 og var framkvæmd hennar þannig að átthagafélög gömlu 

hreppanna, bæði á Ísafirði og í Reykjavík, sendu spurningakönnunina út í tölvupósti til þeirra 

félagsmanna sem þau höfðu póstföng hjá. Þátttakendur sendu síðan könnunina til baka að 

þátttöku lokinni í tölvupósti til höfundar. Alls bárust svör frá 47 þátttakendum, flestir svöruðu 

öllum spurningunum en einstaka þátttakandi sleppti þó úr stöku spurningum. Ekki er vitað 

hversu margir spurningalistar voru sendir út. Spurningarnar í könnuninni voru 17 og voru 15 

þeirra lokaðar spurningar og tvær buðu upp á opin svör (sjá könnun í viðauka 2). Í þessari 

könnun voru þátttakendur beðnir að forgangsraða frá 1 upp í 3, þegar spurning bauð upp á 

þrjá svarmöguleika eða fleiri. 

Könnuð var afstaða þátttakenda til gestastofu fyrir friðlandið og hver ættu að vera 

áhersluatriði hennar og markhópur. Kannað var hver sérstaða friðlandsins væri að mati 

þátttakenda og spurt hvernig best bæri að miðla upplýsingum um friðlandið (viðauki 2). 
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3.2 Viðtöl 

Í viðtölunum var beitt eigindlegum aðferðum. Viðmælendur voru valdir markvisst og voru 

það  forstöðumenn þeirra safna á Ísafirði og nágrenni sem starfsemi gestastofu gæti 

hugsanlega skarast á við. Einnig var rætt við forstöðumann Upplýsingamiðstöðvar 

ferðamanna á Ísafirði og framkvæmdastjóra tveggja ferðaþjónustufyrirtækja á Ísafirði sem 

selja afþreyingarferðir inn í friðlandið og veita þar af leiðandi einnig upplýsingar um svæðið. 

Haft var samband við viðmælendur áður og þeim gerð grein fyrir verkefninu og um hvað yrði 

rætt. Viðtölin áttu sér stað fyrstu daga aprílmánaðar.    

Viðmælendurnir voru: 

 Ásgerður Þorleifsdóttir, framkvæmdastjóri Borea Adventures  

 Ester Rut Unnsteinsdóttir, forstöðumaður Melrakkasetursins  

 Heimir Hansson, forstöðumaður Upplýsingamiðstöðvar ferðamála á Ísafirði  

 Jón Sigurpálsson, forstöðumaður Byggðasafns Vestfjarða 

 Jóna Símonía Bjarnadóttir, forstöðumaður Safnahússins 

 Nancy Bechtloff, framkvæmdastjóri Vesturferða 

 Þorleifur Eiríksson, forstöðumaður Náttúrustofu Vestfjarða  

 

Viðtölin voru opin viðtöl þar sem stuðst var við ákveðinn efnisramma með fimm 

áhersluatriðum (tafla 11)  og framvinda viðtalsins látin stýra viðtalinu. Þess var og gætt að 

viðmælendur fengju fullt svigrúm til að koma viðhorfum sínum á framfæri. Út frá 

efnisrammanum var útbúinn spurningalisti sem stuðst var við í viðtölunum (sjá spurningalista 

í viðauka 3). 

  

Tafla 11.   Í viðtölum við hagsmunaaðila var leitað eftir skoðunum þeirra á eftirfarandi atriðum. 

 

 Hvort upplýsingagjöf fyrir friðlandið væri fullnægjandi. 
 

 Þörfinni á gestastofu fyrir friðlandið.  
 

 Innheimtu aðgangseyris að gestastofunni. 
 

 Rými fyrir gestastofu í samfélaginu og hvort hún færi í samkeppni við söfn og 

upplýsingagjafa sem fyrir eru. 
 

 Samstarfsgrundvöll safna, upplýsingagjafa og  Hornstrandastofu um starfsemi 

gestastofu. 
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Viðtölin voru tekin upp og var lengd þeirra frá 30 mínútum upp í eina og hálfa klukkustund. 

Einnig spunnust miklar umræður um málefni gestastofu og friðlandsins á Hornströndum fyrir 

utan formlegt viðtal við suma viðmælendur. Við úrvinnslu var byggt á efnisrammanum og 

helstu niðurstöður dregnar út frá honum. Í niðurstöðunum hér á eftir verður ekki hægt að rekja 

hvað hver og einn viðmælandi sagði, þó í sumum tilfellum verði vitnað beint í ákveðinn 

viðmælanda.   

 

 

4 Niðurstöður 

Fjallað um niðurstöður kannananna og viðtalanna. Við úrvinnslu gagnanna voru þau markmið 

sem sett voru við upphaf þessa verkefnis höfð að leiðarljósi og niðurstaðan túlkuð með þau að 

viðmiði og til að svara þeim spurningum sem þar lágu að baki.  

 

4.1 Skoðanakannanir 

 Ferðamenn 4.1.1

Þátttakendur í könnuninni voru 92 og voru 19 þeirra Íslendingar og 73  af erlendu þjóðerni. 

Flestir þátttakenda eða um 90% voru að heimsækja friðlandið í fyrsta skipti og rúmlega 

helmingur þeirra gæti hugsað sér að heimsækja friðlandið aftur. Dvalartími þátttakenda var 

mjög misjafn allt frá dagsparti upp í 46 daga. Við greiningu á niðurstöðum könnunarinnar var 

ekki tekið tillit til aldurs, kyns eða þjóðernis þar sem þær upplýsingar voru ekki taldar hafa 

áhrif á niðurstöður könnunarinnar. 

 

Þegar spurt var hvar þátttakendur hefðu fengið upplýsingar um friðlandið kom í ljós að rúmur 

helmingur hafði fengið þær á internetinu og rúmlega fjórðungur hafði fengið upplýsingarnar í 

bókum og bæklingum eða hjá Lonely Planet eins og sjá má á mynd 5. Ekki kom fram hvort 

upplýsingarnar væru fengnar úr ferðahandbókum frá Lonely Planet eða af vefsíðu þeirra. 
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Mynd 5.  Hvaðan upplýsingar fengnar fyrir heimsókn í friðlandið. 

 

Í lokaðri spurningu var spurt um hvernig best væri að miðla upplýsingum um friðlandið. Í ljós 

kom að langflestir töldu internetið best til þess fallið (mynd 6). Um þriðjungur nefndi 

upplýsingamiðstöðvar og um fjórðungur gestastofu og álíka hlutfall nefndi bæklinga og 

bækur.    

 

 

Mynd 6. Bestu miðlarnir til að koma upplýsingum um friðlandið á framfæri. 

 

Þegar spurt var um reynslu gesta og skoðanir þeirra á gestastofu kom í ljós að tveir þriðju 

höfðu einhvern tímann heimsótt gestastofu eins og sjá má á mynd 7. Helmingur gesta taldi 

þörf á gestastofu fyrir friðlandið en rúmlega þriðjungur taldi ekki þörf á að setja á stofn 

gestastofu fyrir friðlandið. En ef gestastofa fyrir friðlandið væri á Ísafirði sagði mikill 

meirihluti að þeir myndu heimsækja hana. En þegar spurt var hvort þátttakendur væru tilbúnir 

að greiða aðgangseyri að gestastofu sagðist rúmur helmingur ekki vera tilbúinn til þess en um 

fjórði hver þátttakandi var tilbúinn að greiða aðgangseyri (mynd 7). 
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Mynd 7.  Reynsla og skoðanir þátttakenda af gestastofu 

 

 

Þegar spurt var hvaða hugmyndir ferðamenn hefðu um gestastofur kom í ljós að mikill 

meirihluti þeirra hafði jákvætt viðhorf til gestastofa (mynd 8). Margir töldu þær gefa meiri  

 

 

Mynd 8.  Viðhorf þátttakenda til gestastofa. 

 

og betri upplýsingar og rúmlega fjórðungur taldi þær nytsamar og auðvelda ferðamönnum 

aðgang að svæðunum sem þær stæðu fyrir. Mjög lítið hlutfall ferðamanna hafði neikvætt 

viðhorf gagnvart gestastofum (mynd 8). Spurningin var opin og búið að flokka svörin saman. 

 

Þegar spurt var hvað hefði vakið áhuga ferðamanna á að heimsækja friðlandið kom í ljós að 

hjá langflestum var það náttúran og svo einangrunin og víðáttan sem vakið höfðu áhugann 

(mynd 9). Landslagið vakti áhugann hjá nokkuð stórum hópi og hjá um fjórðungi þátttakenda  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Einhvern tímann heimsótt gestastofu?

Þörf á gestastofu fyrir friðlandið?

Heimsækja gestastofu á Ísafirði?

Heimsækja gestastofu og greiða
aðgangseyri?

Nei Já

Meiri og betri 
upplýsingar 

36% 

Nytsamar og 
auðvelda 

aðgang 27% 

Fræðandi um 
sögu og 

náttúru 17% 

Neikvæð 
viðhorf 10% 

Annað 
11% 



 31  

 

Mynd 9.  Það sem vakti áhuga ferðamanna á að heimsækja friðlandið. 

 

var það áhugi á gönguferðum og útiveru sem kveikti áhugann. Frásagnir ýmissa miðla eins og  

bóka, sjónvarps eða fjölskyldu og vina vöktu áhuga hjá um fjórðungi þátttakenda (mynd 9). 

 

Þegar spurt var hvort friðlandið hefði sérstöðu kom í ljós að 95% þátttakendanna töldu svo 

vera. Þegar spurt var nánar út í sérstöðuna í opinni spurningu, svöruðu langflestir því til að 

náttúran og svo einangrunin og víðáttan væri helsta sérstaða svæðisins (mynd 10).  Þegar 

 

 

Mynd 10.  Helsta sérstaða friðlandsins að mati ferðamanna. 

 

náttúran var nefnd var dýralífið mjög oft nefnt og sérstaklega þá refurinn og bjargfuglarnir. 

Tæpur helmingur þátttakenda nefndi landslagið sem sérstöðu, en lítill hluti taldi sögu 

svæðisins lýsa sérstöðu þess (mynd 10). 

 

Þegar ferðamenn voru spurðir hvað þá fýsti helst að vita um friðlandið kom í ljós að náttúran 

var það sem flesta langaði til að vita meira um (mynd 11). Var það helst flóra og fána 

friðlandsins sem vakti áhuga þeirra.  Einnig virtist marga vanta meiri ferðaupplýsingar, eins  
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Mynd 11. Hvað er áhugaverðast að vita um friðlandið. 

 

og um gönguleiðir, tjaldstæði, áætlanir báta og veðrið. Eftir dvöl í friðlandinu var búsetusagan 

farin að vekja forvitni nokkuð margra sem og jarðfræðin sem hér er flokkuð undir landslag 

(mynd 11). Spurningin var opin og búið að flokka svörin saman. 

 

Þegar spurt var í síðustu spurningunni á hvað ætti að leggja áherslu í gestastofu ef hún yrði 

sett á stofn á Ísafirði kom í ljós að flestum fannst að leggja ætti áherslu á upplýsingar um 

gönguleiðir í friðlandinu (mynd 12). Svipaður fjöldi taldi að náttúran ætti að vera í forgrunni  

og góður helmingur þátttakenda vildi að lögð yrði áhersla á búsetusögu svæðisins (mynd 12). 

 

 

Mynd 12.  Áhersluatriði gestastofu friðlandsins að mati gesta þess. 

 

Spurningin var lokuð með fimm svarmöguleikum og svo gafst þátttakendum kostur á að koma 

með einn möguleika í viðbót sem fáir nýttu en af þeim sem það gerðu nefndu flestir að ekki 

væri þörf fyrir gestastofu.  

 

0% 20% 40% 60% 80%

Landslagið

Náttúran

Einangrunin og víðáttan

Ferðaupplýsingar

Sagan

0% 20% 40% 60% 80%

Búseta

Náttúra

Gönguleiðir

Náttúruvernd

Jarðfræði

Annað



 33  

Náttúran, ferðaupplýsingar og sagan er það sem ferðamenn hafa mestan áhuga á að fræðast 

meira um og vilja sjá sem áhersluatriði í gestastofu. Athyglisvert er hversu margir nefna 

ferðaupplýsingar og voru þá oftast nefndar upplýsingar um gönguleiðir. Einnig fékk höfundur 

það á tilfinninguna að áhugi á búsetusögu svæðisins vakni hjá ferðamönnum eftir að þeir hafa 

dvalið í friðlandinu, því ekki nefndu margir ferðamenn að hún hafi vakið áhuga þeirra fyrir 

friðlandinu. Náttúran fær alls staðar hátt vægi.  

 Landeigendur  4.1.2

Í könnuninni tóku þátt 47 landeigendur og afkomendur þeirra. Rúmur helmingur þátttakenda 

er búsettur á höfuðborgarsvæðinu og tæpur helmingur á Vestfjörðum. Aldursbilið var mjög 

breitt eða frá 15 ára upp í 81 árs og hafði mikill meirihluti heimsótt önnur friðlönd. Við 

greiningu á niðurstöðum könnunarinnar var ekki tekið tillit til aldurs, kyns eða búsetu, þar 

sem þær upplýsingar voru ekki taldar hafa áhrif á niðurstöður könnunarinnar. 

 

Þegar spurt var hvernig best væri að miðla upplýsingum um friðlandið kom í ljós að flestir 

töldu internetið besta miðilinn til þess (mynd 13). Gestastofa og upplýsingamiðstöðvar voru 

þátttakendum einnig hugleiknar sem ákjósanlegir miðlar en fæstir höfðu trú á bæklingum til 

að miðla upplýsingum (mynd 13). Spurningin var lokuð.  

 

 

Mynd 13.  Bestu miðlarnir til að koma upplýsingum um friðlandið á framfæri. 

 

Þegar spurt var um reynslu þátttakenda og skoðanir þeirra á gestastofum og um þörfina fyrir 

gestastofu fyrir friðlandið á Hornströndum kom í ljós að álíka margir þátttakendur höfðu 

heimsótt gestastofu og þeir sem aldrei höfðu gert það (mynd 14). Landeigendur og 

afkomendur þeirra eru nokkuð sammála um að þörf sé á gestastofu og segja að þeir muni 

heimsækja hana verði hún sett á stofn á Ísafirði. Það er aftur á móti ekki sami einhugurinn um 
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Mynd 14.  Reynsla og skoðanir þátttakenda af gestastofu 

 

hvort þeir væru tilbúnir að borga aðgangseyri að henni eða ekki en rúmur helmingur 

þátttakenda var tilbúinn til þess (mynd 14). 

 

Þátttakendur voru spurðir opinnar spurningar um hvaða hugmyndir þeir hefðu um gestastofur 

og svaraði um helmingur þeirra spurningunni. Hugmyndirnar voru margar og ólíkar en oftast 

var getið um betri upplýsingagjöf og fræðslu um náttúru og sögu. 

 

Spurt var í lokaðri spurningu um hver ætti að vera markhópur gestastofunnar og beðið um  

forgangsröðun. Eins og sjá má á mynd 15 kom í ljós að flestir telja að leggja eigi áherslu á 

ferðamenn. Þeir voru líka langoftast nefndir í  fyrsta vali þátttakenda. Heimamenn eru 

 

 

Mynd 15.  Markhópur gestastofu fyrir friðlandið á Hornströndum.  
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þátttakendum hugleiknir svo og skólafólk. Athygli vekur að í tæplega helmingi tilvika er 

skólafólk nefnt í öðru vali (mynd 15). 

 

Þegar landeigendur og afkomendur voru spurðir um ástæður heimsókna þeirra í friðlandið 

kom í ljós að flestir fara til að njóta náttúrunnar og sækjast eftir kyrrð og ró (mynd 16). Eins 

og sjá má á mynd 16 skilaði forgangsröðunin sér ekki í þessari spurningu en hún var sú fyrsta 

í könnuninni þar sem þátttakendur voru beðnir um að forgangsraða. Merktu þeir oft aðeins 

með x-i í þrjá möguleika. Var þá allt sett í annað val og skýrir það hversu hátt vægi það fær. 

 

 

Mynd 16. Ástæður heimsókna landeigenda og afkomenda þeirra í friðlandið.  

 

 

Þegar spurt var hver sérstaða friðlandsins væri kom í ljós að flestir töldu að náttúran og 

einangrunin væru helstu sérkenni þess (mynd 17). Aðrir þættir sem nefndir voru í  

 

 

Mynd 17.  Helsta sérstaða friðlandsins að mati landeigenda og afkomenda.  
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spurningunni sem var lokuð, fengu svo svipað vægi. Einangrunin var það sem oftast var merkt 

við í fyrsta vali og svo náttúran þar talsvert á eftir. Í öðru vali varð náttúran oftast fyrir valinu 

og síðan komu sagan og upplifunin með svipað vægi. 

 

Þegar spurt var um viðhorf þátttakenda til áhersluatriða í gestastofunni, yrði hún sett upp á 

Ísafirði, kom í ljós að búsetu- og landnýtingarsaga svæðisins var þeim hugleikin (mynd 18). 

Einnig  náttúruverndin og upplýsingar um gönguleiðir innan friðlandsins. Um helmingur 

 

 

Mynd 18.  Áhersluatriði gestastofu að mati landeigenda og afkomenda þeirra. 

 

nefndu lífríki svæðisins og færri töldu að landslagið og jarðfræðin ættu að vera í forgrunni hjá 

gestastofunni. Í fyrsta vali var náttúruverndin og sagan oftast nefnd, en hún var einnig oftast 

nefnd í öðru vali (mynd 18). 

 

Á heildina litið má segja að búsetu- og landnýtingarsaga svæðisins sé landeigendum og 

afkomendum þeirra hugleikin svo og náttúra svæðisins og verndun hennar. 

 

4.2 Viðtöl  

Í viðtölunum var stuðst við spurningalista sem unninn var út frá fimm áhersluatriðum sem sett 

höfðu verið fram við undirbúning viðtalanna (sjá töflu 11 á bls. 27). 

Fyrst var leitast við að ræða ákveðin grunnatriði sem voru eins hjá öllum viðmælendunum en í 

framhaldinu var aðeins mismunur á hvort viðmælandinn var úr safnageiranum eða í 
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upplýsingamiðlun. En markmiðin voru alltaf þau sömu; að reyna að fá viðhorf 

viðmælendanna við áhersluatriðunum fimm.  

 Viðmælendur almennt 4.2.1

Fram kom að almennt töldu viðmælendurnir að upplýsingagjöf um friðlandið á Hornströndum 

af hálfu þess aðila sem fer með rekstur þess, það er Hornstrandastofu, ekki vera nægjanlega 

góða. Sérstaklega eru það upplýsingar á internetinu sem eru litlar og gagnslitlar og höfðu 

sumir viðmælendanna það á orði að gestir þeirra og viðskiptavinir töluðu um það þegar þeir 

leituðu til sinna stofnana og fyrirtækja. Það vantar bæði praktískar og sögulegar upplýsingar 

sem góð heimasíða getur komið til skila. Flestir sem koma til að heimsækja friðlandið eru 

búnir að fara á internetið og leita sér upplýsinga. 

Einn viðmælendanna hafði þetta að segja um upplýsingagjöfina fyrir friðlandið:  

„Upplýsingagjöfin er alls ekki nægjanlega góð. Er ég þá sérstaklega að hugsa um fólk 

sem ætlar inn á svæðið. Það leitar sér upplýsinga áður en það fer af stað og þá er 

internetið aðal miðillinn. Heimasíða Hornstrandastofu er algerlega vonlaus og veitir 

engar upplýsingar. Ég hef bæði reynt það sjálf sem gestur að fara á þetta svæði og líka 

þegar ég er að leita upplýsinga vegna fyrirspurna sem borist hafa [...]. Upplýsingar eru 

ekki nægjanlega aðgengilegar að hálfu þess aðila sem fer með umsjón þess og ber ábyrgð 

á því.“ 

 

Um hlutverk og hvort þörf væri á gestastofu fyrir friðlandið á Hornströndum voru þeir sem 

rætt var við ekki á einu máli. Fram kom að þeir aðilar sem eru í forsvari fyrir upplýsingagjöf 

og söfn er tengjast sögu telja þörf á gestastofu og að hlutverk hennar ætti að vera að miðla 

upplýsingum um göngumöguleika og ástand friðlandsins. Einnig að segja sögu þess fólks sem 

þar bjó, hvernig það lifði af náttúrunni og í samneyti við hana. Þessir aðilar sáu mikil tækifæri 

í samstarfi við hugsanlega gestastofu sem yrðu báðum (eða öllum) aðilum til góðs. Fulltrúar 

náttúrugripasafnanna voru ekki eins vissir um þörfina fyrir gestastofu og veltu vöngum yfir 

hvert hlutverk hennar ætti að vera. Þeir telja að á svæðinu sé nú þegar til staðar allt það starf 

sem muni verða innan hugsanlegrar gestastofu. Óþarfi sé að setja á stofn þriðja 

náttúrugripasafnið á norðanverðum Vestfjörðum. 

 

Aðspurðir voru viðmælendurnir allir á því að ef um hefðbundna gestastofu með 

upplýsingagjöf og sýningarhaldi yrði að ræða væri ekki hægt að innheimta aðgangseyri nema 

að sýningarhluta hennar. Þeir telja litlar líkur á því að aðgangseyrir muni fæla gesti frá en ef 
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svo yrði væru það frekar íslenskir ferðamenn sem snéru frá en þeir erlendu. Aðgangseyrinum 

yrði að vera stillt í hóf og hafa fjölskylduvænan hvata.  

 

Hvort gestastofan ætti að vera inn í friðlandinu eða á Ísafirði voru allir sammála um að hún 

ætti að vera á Ísafjarðarsvæðinu, en það væri ekki sjálfgefið að hún ætti að vera staðsett á 

Ísafirði, hún gæti allt eins verið í Bolungarvík eða Súðavík. Flestir voru þó á því að hún ætti 

að vera staðsett á Ísafirði. Þannig næðist til ferðamanna áður en þeir fara inn í friðlandið en 

erfitt getur reynst að ná til þeirra eftir að þangað er komið vegna þess hversu víða ferðamenn 

fara í land.  

 Söfn 4.2.2

Þegar rætt var um hvernig gestastofa félli inn í það umhverfi upplýsingamiðlunar og safna 

sem er til staðar á Ísafirði og nágrannasveitarfélögum í dag voru skoðanir skiptar meðal 

viðmælendanna. Sumir þeirra töldu að gestastofa gæti fallið vel inn í þetta umhverfi. 

Gestastofa ein og sér væri kannski óþarfa viðbót en með samvinnu við söfn og 

upplýsingagjafa væri þetta heppileg viðbót við það sem fyrir er og þar væri hægt að hafa á 

einum stað allt sem tengdist friðlandinu á Hornströndum. Töldu þeir gestastofuna ekki fara í 

samkeppni við Upplýsingamiðstöð ferðamanna né söfn sem fyrir væru. Lögðu þeir áherslu á 

að gestastofan yrði sett á stofn í góðri samvinnu við heimamenn og sjá ekkert því til fyrirstöðu 

að þeirra stofnanir færu í samvinnu, samrekstur eða sæju hreinlega um hluta af rekstri 

gestastofunnar í samstarfi við aðra. Þeir aðilar sem voru á þessari skoðun töldu það farsælast 

að Byggðasafnið, Safnahúsið, Náttúrustofan, Melrakkasetrið og Upplýsingamiðstöðin kæmu 

öll að starfsemi gestastofunnar, hver með sitt sérsvið. En einhver einn aðili yrði eftir sem áður 

rekstraraðili hennar. Hvort það yrði Hornstrandastofa eða einhver af þessum aðilum breytti 

engu um viðhorf þeirra til samstarfs um rekstur gestastofunnar. Einn viðmælandinn benti á 

skemmtilegt fordæmi sem tekist hefði mjög vel, þar sem minjasafni og náttúrugripasafni væri 

blandað saman í eina sýningu.  

Ekki voru allir á þessari skoðun og töldu aðrir að þó gestastofa færi kannski ekki í beina 

samkeppni við þau söfn sem fyrir væru voru þeir hræddir um að samkeppni gæti myndast um 

það fjármagn sem fáanlegt væri frá opinberum aðilum til reksturs safna. Þetta gæti komið 

sérstaklega illa við þau söfn sem reiða sig algerlega á sjálfsaflafé. Þessir aðilar sjá heldur ekki 

þörfina fyrir að stofna gestastofu í þeirri mynd að þar yrði upplýsingagjöf og sýning með 

náttúrugripum og segði búsetu- og nytjasögu Hornstranda. Þessi starfsemi væri til staðar á 

Ísafirði, Bolungarvík og Súðavík og nær væri að styrkja þær stofnanir sem sinna þessu í dag, 
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til að efla og útvíkka sína starfsemi. Þannig myndu þeir fjármunir sem fyrirhugað er að setja í 

stofnun og rekstur gestastofunnar nýtast mun betur auk þess að efla þá starfsemi sem fyrir er 

heima í héraði og hafa samfélagslega betri áhrif en ein fámennisstofnun í viðbót. Bæði 

viðmælandinn frá Náttúrustofunni og frá Melrakkasetrinu töldu að þeirra stofnun gætu tekið 

að sér rekstur gestastofu fyrir friðlandið, óháð því hvar hún yrði staðsett. En þrátt fyrir 

efasemdir um nauðsyn gestastofunnar voru þessir aðilar tilbúnir til samvinnu við rekstraraðila 

hennar, yrði hún á annað borð sett á stofn. En þá samvinnu yrði að skilgreina og semja um 

tilhögun hennar.  

Einn viðmælendanna komst svo að orði undir lok viðtalsins: 

 

„Ef það á að hjálpa fólki að fara á Hornstrandir, hvernig það á að haga sér þar, hvernig 

það á að njóta þeirra og hvernig það á ekki að verða til vandræða þar, þarf að gera það í 

samvinnu og samstarfi við heimamenn og gera það þannig að þeir geti lifað af því. Það á 

ekki að flytja stofnun eða menn, það á að flytja verkefni og fela þau heimamönnum og 

þeirri starfsemi sem  þar er fyrir.“ 

 

Ef gestastofan yrði sett á stofn voru flestir viðmælendurnir á því að lítil yfirlitssýning, með 

þátttöku allra aðila, um samspil búsetu og náttúru svæðisins gæti leitt til þess að gestum hinna 

safnanna myndi fjölga. Yfirlitssýning gæti þannig virkað sem kynning á söfnunum sem að 

henni kæmu og hvatt gesti gestastofunnar til að fara á sérhæfðari söfnin til að sækja sér frekari 

fræðslu og upplifun. Tveir höfðu efasemdir um þetta fyrirkomulag og annar sagði svona 

hugsun ekki vera til staðar hjá hinu opinbera í dag og gat því ekki séð svona yfirlitssýningu 

gera sig í samvinnu við heimamenn.  

 

Aðspurðir um heilsárs starfsemi gestastofu með áherslu á fræðslustarfsemi fyrir skóla og 

almenning frá hausti fram á vor, voru viðmælendurnir ekki sammála. Viðmælendurnir frá 

minjasöfnunum töldu það jákvætt og sáu tækifæri felast í því fyrir gestastofuna að fara í 

samstarf við fræðslustofnanir nærsamfélagsins. Fulltrúar náttúrugripasafnanna sögðu að það 

væri eitt af hlutverkum safnanna að sinna fræðslu um náttúruna til skóla og almennings. En 

vandamálið væri að skólarnir hefðu ekki fjármagn til að ferðast á söfnin. Almenningsfræðslu 

er og hefur verið sinnt af þeirra hálfu og öll aðstaða væri fyrir hendi, en þátttaka hafi ekki 

verið mikil í þeirri fræðslu sem þeir hafa boðið upp á. Þeir telja að betra sé að sinna fræðslu á 

söfnunum sjálfum en í gestastofu þar sem aðeins væri yfirlitssýning.    
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 Upplýsingagjafar 4.2.3

Viðmælendurnir sem koma að upplýsingagjöf á Ísafirði voru sammála um að tilkoma 

gestastofu yrði til góðs og gæti leitt til nákvæmara og ítarlegra upplýsingaflæðis til 

ferðamanna sem hyggja á ferð í friðlandið á Hornströndum. Það gæti leitt til betri umgengni, 

meira öryggis og ánægðari ferðamanna.  Þá kom fram að starfsmenn í upplýsingagjöf þyrftu 

að komast með reglulegu millibili um það svæði sem þeir væru að veita upplýsingar um. 

Þannig fengju þeir betri tilfinningu fyrir svæðinu og einkennum þess og ættu þá auðveldara 

með að gefa ekki bara staðreyndarupplýsingar, heldur líka að setja svolítið persónulega 

tilfinningu í upplýsingagjöfina. Það myndi gerast ef fleiri landverðir störfuðu hjá 

Hornstrandastofu. Þá gæti einn landvörður alltaf verið á Ísafirði að veita upplýsingar. Yfir 

sumartímann færu þeir á milli friðlandsins og Ísafjarðar eftir ákveðnu skipulagi.   

Fram kom að oft væri það þannig að þó ekki væri knýjandi þörf fyrir söfn eða sýningar 

vaknaði áhugi ferðamanna á að skoða þau, þegar upp væru komin. 

 

Viðmælendurnir voru sammála um það að ekki þyrfti að óttast um hlutleysi 

Upplýsingamiðstöðvar ferðamála þó svo hún færi í samstarf við gestastofu. Það væri fyrst og 

fremst undir starfsfólki hennar komið hvernig til tækist með hlutleysið og þar væri ekkert að 

óttast. En ef Upplýsingamiðstöðin og gestastofan færu ekki í samstarf þyrfti að skilgreina 

mjög vel hvaða hlutverki hvor stofnunin gegndi, til að koma í veg fyrir að misvísandi 

upplýsingar færu til ferðamanna frá sitt hvorum aðilanum. Allir voru sammála um að besta 

lausnin væri sú að Upplýsingamiðstöðin yrði í samstarfi við gestastofu og í því samstarfi yrðu 

einnig Byggðasafnið, Safnahúsið, Náttúrustofa og Melrakkasetrið. Einn viðmælendanna benti 

á að ef Hornstrandastofa færi með starfsemi eða hluta af starfsemi gestastofunnar væri kominn 

möguleiki á betri tengingu við fyrirhugaðan þjóðgarð á Látrabjargi. Ef þar kæmi síðan 

gestastofa með tíð og tíma væri kominn skemmtilegur flötur á samstarfi tveggja gestastofa 

með ekki ólík áhersluatriði, ef að líkum lætur sem eru fuglarnir, fuglabjörgin og nytjasaga 

þeirra. 

 

 

5 Umræður og ályktanir 

Í inngangsorðum þessa verkefnis var þess getið að til hafi staðið að opna gestastofu fyrir 

friðlandið á Hornströndum í allnokkurn tíma. Sú umræða hófst ekki að undangengnum 
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rannsóknum, könnunum eða öðrum athöfnum sem sýndu brýna þörf á stofnsetningu 

gestastofunnar. Það var pólitísk ákvörðun sem tekin var árið 2007 þegar ákveðið var að stofna 

Hornstrandastofu og ráða sérfræðing til starfa, að setja einnig á stofn gestastofu fyrir 

friðlandið á Hornströndum. Þetta var liður í aðgerðum þáverandi ríkisstjórnar til að efla 

atvinnulíf. Þó hlutirnir hafi gerst hratt á þessum árum hefðu það verið faglegri vinnubrögð við 

undirbúning gestastofu að byrja á að kanna þörfina, hvert hlutverk gestastofunnar ætti að vera 

og skilgreina áherslur í starfsemi hennar áður en farið var í húsnæðisleit. Það vekur kannski 

enn meiri furðu að eftir að uppbyggingu gestastofunnar var frestað um óákveðinn tíma árið 

2008 hefur ekkert verið unnið í slíkum undirbúningi. Það er því kannski ekki að undra að 

hagsmunaaðilar náttúrugripasafna á norðanverðum Vestfjörðum spyrji hver sé þörfin þegar 

rætt er um stofnun gestastofu fyrir friðlandið á Hornströndum. 

 

Þörfin fyrir gestastofu. 

Þörfin fyrir gestastofu er fyrir hendi ef tekið er mið af þeim könnunum og viðtölum sem 

framkvæmd voru í þessu verkefni. Í könnun meðal ferðamanna í friðlandinu svöruðu rúmlega 

helmingur þátttakenda því til að þörf væri á gestastofu og tveir þriðju hlutar landeigenda og 

afkomenda þeirra voru á sama máli. Einnig kom fram í könnununum að mikill meirihluti 

þátttakenda sagðist myndu heimsækja gestastofu væri hún til staðar á Ísafirði. Í viðtölunum 

kom fram að flestir viðmælendanna voru þeirrar skoðunar að þörf væri á gestastofu. Eðlilega 

voru ekki allir á sama máli þar sem rætt var við hagsmunaaðila. Hagsmunir hvers og eins eru 

misjafnir og skoðanir þeirra því eðlilega misjafnar og ráðast að miklu leyti af hagsmunum 

þeirra stofnana eða fyrirtækja sem þeir eru í forsvari fyrir.  

 

Að nánast öll sú þjónusta og starfsemi sem gestastofan muni bjóða upp á, sé til staðar í 

samfélaginu á norðanverðum Vestfjörðum er vissulega rétt. En sú þjónusta er dreifð á milli 

þriggja byggðakjarna og því má spyrja hvort það sé ekki óeðlilegt að ferðamenn sem þarfnast 

upplýsinga eða langar að fræðast um náttúru og sögu friðlandsins þurfi að ferðast tæplega 40 

kílómetra leið til að fullnægja þörfum sínum og löngunum. Gestastofa á Ísafirði bætir kannski 

ekki miklu við í þá flóru safna og upplýsingagjafa sem fyrir er á Ísafirði og í nágranna 

byggðarlögum hans, en hún safnar öllum upplýsingum og allri þekkingu um friðlandið á 

Hornströndum saman á einn stað. Með því ætti að vera hægt að auka og hafa allt 

upplýsingaflæði fyrir friðlandið betra og fræðslu um náttúru og sögu svæðisins markvissari og 

öflugri. Flestir viðmælendanna voru þeirrar skoðunar að þetta ætti að verða hlutverk 

gestastofunnar. Það er ljóst af niðurstöðum kannana og viðtala að það er þörf fyrir gestastofu 
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og hlutverk hennar eigi að vera að veita upplýsingar og fræðslu. Út frá niðurstöðum þessa 

verkefnis verður það best gert með samvinnu rekstraraðila gestastofunnar og hagsmunaaðila á 

Ísafirði, Bolungarvík og Súðavík og aðkomu þeirra að gestastofunni. Þannig má ná á einn stað 

þeim upplýsingum og þeirri þekkingu sem ferðamenn og nærsamfélagið er að leita eftir um 

friðlandið. Besta lausnin er að gestastofan og Upplýsingamiðstöð ferðamanna á Ísafirði verði 

undir sama þaki. Þekkingarmiðlunin og fræðslan fer fram með þátttöku þeirra safna sem fyrir 

eru. Hún getur verið þannig upp byggð að hún hvetji gesti gestastofunnar til að heimsækja 

söfnin sjálf til að fá ítarlegri fræðslu á því sérsviði sem hvert og eitt safn stendur fyrir. Með 

þeim hætti gætu allir notið góðs af samvinnunni.  

Hvaða leið yrði farin og hvernig gestastofan félli best að því umhverfi safna og 

upplýsingagjafa sem fyrir er á norðanverðu Vestfjörðum ræðst af því hvernig til tekst að fá 

alla hagsmunaaðila á svæðinu til að vinna saman og koma að uppsetningu og starfsemi 

gestastofunnar. Það er hlutverk Hornstrandastofu sem umsjónar- og rekstraraðila friðlandsins, 

að koma því samstarfi á.   

 

Gestastofa – en fyrir hverja? 

Þegar ljóst er að þörf er fyrir gestastofu er ekki úr vegi að velta fyrir sér, fyrir hverja á hún að 

vera? Er sú þörf meðal ferðamanna, í nærsamfélagi friðlandsins eða í fræðsluumhverfinu? 

Eins og fram kemur í skoðanakönnun meðal ferðamanna í friðlandinu sumarið 2012 og hjá 

landeigendum og afkomendum þeirra  myndi mjög stór hluti þeirra heimsækja gestastofu væri 

hún til staðar. Þá kemur fram í skoðanakönnunum meðal ferðamanna á Vestfjörðum sumarið 

2010 (Íris Hrund Halldórsdóttir & Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir, á.á.) að yfir helmingur þeirra 

kemur til Vestfjarða vegna náttúrunnar og útivistar og því ætti gestastofa fyrir friðlandið á 

Hornströndum að vekja áhuga þeirra. Og ekki bara þeirra er hug hafa á að heimsækja 

friðlandið heldur einnig hinna sem ekki hafa möguleika á að fara þangað en geta upplifað það 

að einhverju leyti á gestastofunni eða í það minnsta fengið fræðslu um friðlandið og sögu 

þess. Sá möguleiki þarf líka að vera til staðar því það getur verið styttra í það en okkur 

almennt grunar að takmarka þurfi þann fjölda ferðamanna sem hægt er hleypa inn á ákveðin 

svæði innan friðlandsins, vegna álags (Jón Björnsson, samtal 10. mars 2013).  Það er því 

nokkuð ljóst að ferðamenn munu verða nokkuð stórt hlutfall þeirra sem koma til með að 

heimsækja gestastofuna. Gestastofa gefur skipuleggjendum dagsferða spennandi möguleika á 

að gera ferðir sína fjölbreyttari og skemmtilegri. Farþegar skemmtiferðaskipa sem er ört 

stækkandi hópur ferðamanna á Ísafirði, eru duglegir að heimsækja söfn og sýningar og voru 



 43  

um helmingur gesta sjóminjasafnsins sumarið 2012 (Jón Sigurpálsson, samtal 2. apríl 2013). 

Gestastofa gefur nýjan og skemmtilegan valkost fyrir þessa ferðamenn.   

Ferðamannatíminn á Vestfjörðum er stuttur í dag, þrír til fjórir mánuðir, og sá tími sem 

ferðamenn geta heimsótt friðlandið á Hornströndum er ekki nema tveir til þrír mánuðir og því 

ennþá styttri. Á þessum tíma getur veður engu að síður orðið það vont að hvorki er ferðafært 

inn í friðlandið né innan þess. Getur gestastofa þá gegnt mikilvægu hlutverki að veita þeim 

gestum sem frá þurfa að hverfa innsýn í friðlandið og fræðslu um það. Með heilsárs opnun 

gestastofu væri einnig hægt að veita ferðamönnum sem koma á norðanverða Vestfirði utan 

þess tíma að hægt er að fara inn í friðlandið, innsýn og fræðslu um það og þannig vekja áhuga 

þeirra á svæðinu. Til að styrkja heilsársopnun gestastofu er nauðsynlegt að hlutverk hennar sé 

annað og meira en bara að sinna ferðamönnum. Það væri léleg nýting á þeirri fjárfestingu sem 

felst í stofnun gestastofu að hafa starfsemi í henni aðeins hluta úr ári. Því er fræðsluumhverfið 

kjörinn starfsvettvangur gestastofu yfir vetrarmánuðina. Á Ísafirði og nágrenni hans eru öll 

fjögur skólastigin sem er að finna í íslensku menntakerfi, þar eru leikskólar, grunnskólar, 

menntaskóli og háskólasetur. Einnig er þar öflug fræðslumiðstöð sem sinnir 

almenningsfræðslu.  Möguleikarnir og tækifærin eru því í öllum samfélags- og aldurshópum. 

Það væri verðugt verkefni gestastofunnar að fræða unga fólkið um þá lífsbaráttu sem forfeður 

þeirra þurftu að heyja til að komast af, fyrir rétt um 100 árum síðan. Hvernig þeir umgengust 

og lifðu í sátt við náttúruna til að geta lifað af því sem hún gaf af sér.  

Í skoðanakönnuninni meðal landeigenda og afkomenda þeirra kom fram að markhópar 

gestastofunnar ættu að vera ferðamenn og skólafólk. Í viðtölunum við hagsmunaaðilana kom 

einnig fram þegar rætt var um þörfina fyrir gestastofu, að tilfinnanlega skorti meiri og ítarlegri 

upplýsingar um friðlandið til ferðamanna.  

 

Áherslur gestastofu. 

Fram hefur komið að áherslur gestastofunnar eigi að vera upplýsingamiðlun og fræðsla. 

Upplýsingamiðlunin á ekki aðeins að vera innan veggja gestastofunnar heldur á það líka að 

vera hlutverk hennar að koma upp góðri heimasíðu fyrir friðlandið með upplýsingum og 

fræðslu. Upplýsingar um friðlandið á internetinu í dag eru ekki fullnægjandi sem er bagalegt í 

ljósi þess hversu margir af gestum friðlandsins leita eftir upplýsingum á vefnum og langflestir 

þeirra telja internetið bestu leiðina til að miðla upplýsingum um friðlandið. Það er dapurlegt 

að upplýsingaflæðið fyrir friðlandið skuli ekki vera betra en raun ber vitni því í könnun meðal 

ferðamanna á Hornströndum sem gerð var árið 2003 fyrir um tíu árum síðan, kom fram að 

fjórðungur ferðamanna fékk upplýsingar um Hornstrandir á internetinu (Ísafjarðarbær & fl., 
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2003).  Það virðist sem umsjónaraðilar friðlandsins hafi ekki fylgst með og fylgt eftir kröfum 

ferðamanna um upplýsingamiðlun á internetinu þó þær vísbendingar hafi komið fram fyrir tíu 

árum síðan. Til áréttingar á hversu lélegar upplýsingar eru um friðlandið á internetinu má 

benda á að þeir sem rætt var við og starfa í ferðaþjónustu á norðanverðum Vestfjörðum telja 

mjög skorta á upplýsingaflæði um málefni friðlandsins á internetinu.  

Samkvæmt skoðanakönnunum og viðtölum á upplýsingamiðlun gestastofunnar að leggja 

áherslu á ferðamöguleika innan friðlandsins, hvaða gönguleiðir eru þar í boði, hversu erfiðar 

þær eru, ástand þeirra og hversu langan tíma tekur að ganga á milli staða. Einnig upplýsingar 

um hvar tjaldstæðin eru, hvaða þjónustu er þar að fá og svo þurfa alltaf að vera til taks nýjustu 

fréttir af veðri og ástandi inni í friðlandinu ef veðurfar er eða hefur verið erfitt.  

 

Í skoðanakönnunum meðal ferðamanna á Vestfjörðum á árunum 2008 til 2010 kemur fram að 

helsta ástæða heimsóknar þeirra til Vestfjarða sé náttúran þar og áhugi þeirra á útivist (Íris 

Hrund Halldórsdóttir & Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir, á.á.). Það kemur því ekki á óvart að helsta 

sérstaða friðlandsins að mati ferðamanna og þeirra sem þangað eiga rætur er náttúra þess og 

landslag. Einangrunin og upplifunin að geta verið einn með sjálfum sér í allri þeirri víðáttu 

sem er að finna í friðlandinu er einnig sterk sérstaða þess. Ekki er hægt að upplifa 

einangrunina og víðáttuna inni á gestastofu en náttúran og landslagið eiga tvímælalaust að 

vera áhersluatriði gestastofunnar. Einnig á búsetu- og landnýtingarsaga þessa svæðis að vera í 

brennidepli í gestastofunni. Það er athyglisvert að sjá í niðurstöðum könnunarinnar meðal 

ferðamanna í friðlandinu að örfáir einstaklingar nefna að sagan hafi vakið áhuga þeirra á 

friðlandinu eða töldu hana sérstöðu þess. En fjórði hver ferðalangur nefnir að hann langi að 

vita meira um söguna og sjötti hver ferðalangur nefnir búsetusögu svæðisins sem áhersluatriði 

í gestastofu. Það má leiða að því líkur að áhuginn á sögu svæðisins vakni þegar 

ferðalangurinn hefur dvalið um tíma inni í friðlandinu. Ekki er því ólíklegt að ferðamenn 

komi jafnvel aftur við í gestastofunni á heimleiðinni úr friðlandinu til að kynna sér búsetusögu 

Hornstranda betur. Einnig er vitað að búsetusagan er landeigendum og afkomendum þeirra 

kær og vilja gjarna sjá henni gerð góð skil í gestastofu. Til þeirra er líka hægt að sækja mikla 

þekkingu á sögu svæðisins. 

Hvernig hægt er að flétta náttúru og búsetusögu friðlandsins saman svo vel sé verður fagfólk 

að leysa í samráði við rekstrar- og hagsmunaaðila gestastofunnar.  
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Staðsetning gestastofu. 

Í verkefninu hefur verið gengið út frá því sem vísu að gestastofan verði staðsett á Ísafirði, 

enda er það raunhæfasti kosturinn. Ekki er framkvæmanlegt að hafa hana staðsetta inni í 

friðlandinu, aðkomuleiðirnar inn í friðlandið eru það margar að það yrði að hafa gestastofu á 

að minnsta kosti þremur stöðum og opnunartíminn yrði í mesta lagi tveir og hálfur mánuður. 

Á Ísafirði er einnig möguleiki að ná til mun fleiri ferðamanna sem þar eiga leið um og vekja 

áhuga þeirra á náttúru og sögu friðlandsins þó svo þeir fari aldrei þangað. Á Ísafirði frekar en 

Bolungarvík eða Súðavík vegna þess að til Ísafjarðar kemur  mesti fjöldi ferðamanna, hann er 

stærsti þéttbýliskjarninn, mest miðsvæðis og er miðstöð verslunar, þjónustu og fræðslu á 

norðanverðum Vestfjörðum. Þar er því besti markaðurinn fyrir gestastofu og bestu 

möguleikarnir til að afla tekna fyrir starfsemi hennar. Ekki er óeðlilegt að innheimtur verði 

aðgangseyrir að þeim hluta gestastofunnar sem ekki hýsir upplýsingamiðlunina. Það eru að 

vísu skiptar skoðanir á því hvort innheimta eigi aðgangseyri að gestastofum en með þátttöku 

safna sem innheimta aðgangseyri, í gestastofunni, væri óeðlilegt að innheimta ekki 

aðgangseyri. Aðgangseyrir að gestastofunni  gæti líka gilt á eitt eða fleiri söfn sem eru í 

samstarfi við gestastofuna, og þannig verið hvati til að gestir hennar heimsæki söfn á svæðinu.  

Staðsetning gestastofu á Ísafirði gefur flest tækifæri til að halda uppi starfsemi allan ársins 

hring.  

 

 

6 Lokaorð 

Það eru til margar leiðir að rekstri gestastofu fyrir friðlandið á Hornströndum. Sú leið sem sett 

er fram í þessu verkefni þarf ekki að vera sú eina rétta. Hún er sett fram á grundvelli þeirra 

gagna sem aflað var við vinnslu verkefnisins og eru skoðanir höfundar og túlkun hans á þeim 

gögnum. Það er varla til sú útfærsla að rekstri gestastofu sem allir hlutaðeigandi aðilar gætu 

orðið ánægðir með. Það mikilvægasta við undirbúning að stofnun gestastofu fyrir friðlandið er 

að sátt náist milli rekstraraðila, hagsmunaaðila og nærsamfélagsins um þörfina á 

gestastofunni, markhópa hennar og áherslur. Í þessu verkefni hefur sérstaklega verið tekið á 

þörfinni og markhópum gestastofunnar. Lítillega hefur verið fjallað um áherslurnar og 

þarfnast þær frekari skoðunar. Það er Hornstrandastofu að nýta sér þær upplýsingar sem hér 

koma fram sem grunn að frekari undirbúningsvinnu að stofnun gestastofunnar. Það verður að 

klára þá vinnu áður en farið er að huga að hönnun gestastofunnar og leita að húsnæði (Gross, 
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2002). Það er öfugsnúið að byrja á húsnæðisleit og ætla svo að vinna grunnvinnuna þannig að 

þörfin og áherslurnar henti húsnæðinu. 

Byrjum á byrjuninni, tölum saman og vinnum með nærsamfélaginu, þannig náum við öflugu 

og farsælu starfi í gestastofu fyrir friðlandið á Hornströndum.   
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10 Viðaukar 

10.1 Viðauki 1 

Könnun meðal ferðamanna í friðlandinu á Hornströndum. 

Upplifun þeirra í friðlandinu og viðhorf til hugsanlegrar gestastofu með 

aðsetur á Ísafirði. 

 

 

1. Hversu löng er dvöl þín hér í friðlandinu á Hornströndum?     For how long are you 

planning on staying here in Hornstrandir nature reserve?      

_______________________________________  

 

2. Hefur þú heimsótt friðlandið á Hornströndum áður?     Have you visited (been to) 

Hornstrandir nature reserve before?      ________________________ 

a. Ef já, hversu oft?   If yes, how many times?    _________________________ 

b. Hefur þú hug á því að heimsækja friðlandið á Hornströndum aftur?    Do you 

think you will visit Hornstrandir nature reserve again?     

________________________________________ 

 

3. Hvað var það sem vakti áhuga þinn á að heimsækja friðlandið á Hornströndum?   

What was it that got you interested in visiting Hornstrandir nature reserve? 

1.  ________________________________________________________________ 

2.  ________________________________________________________________  

3.  ________________________________________________________________   

 

4. Hefur þú heimsótt önnur friðlönd eða þjóðgarða?   Have you visited other nature 

reserves or national parks?  

___  Já  Yes 

___  Nei   No 

 

5. Hvar fékkst þú upplýsingar um friðlandið á Hornströndum áður en þú komst hingað? 

Where did you seek information on Hornstrandir nature reserve prior to your arrival?  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

  

6. Hefur þú leitað eftir upplýsingum innan friðlandsins?   Have you been seeking 

information within (while here) the nature reserve? 

___  Já   Yes 

___  Nei   No 
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7. Telur þú upplýsingagjöf innan friðlandsins fullnægjandi?   Do you find the access to 

information within the nature reserve sufficient?  

___  Já   Yes 

___  Nei   No 
 

Ef nei, hvernig telur þú best að bæta úr því?   If no, what do you consider the best way 

of improvement?     _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

8. Hvernig væri best að koma upplýsingum um friðlandið á Hornströndum á framfæri? 

What would be the best way to make information on Hornstrandir nature reserve 

accessible? 

___  Í bæklingi   In a brochure 

___  Í gestastofu   At a visitor centre 

___  Á veraldarvefnum   On the internet 

___  Hjá upplýsingamiðstöðum ferðamála   At tourist information centres 

___  Annars staðar    Elsewhere   _________________________________________  

 

9. Hefur þú einhvern tímann heimsótt gestastofu? Have you ever been to a visitor centre? 

___  Já   Yes 

___  Nei   No  

 

10. Hvaða hugmyndir hefur þú um gestastofur?    What are your ideas on visitor centres?      

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

11. Telur þú þörf á að koma upp gestastofu fyrir friðlandið á Hornströndum á Ísafirði?  

Do you think it is necessary to open a visitor centre for Hornstrandir nature reserve 

located in Isafjörður? 

___  Já   Yes 

___  Nei   No  

 

12. Ef  gestastofa fyrir friðlandið á Hornströndum væri á Ísfirði, myndir þú heimslækja 

hana?  If a visitor centre for Hornstrandir nature reserve would be opened in 

Isafjörður, would you visit?  

___  Já   Yes 

___  Nei   No  
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13. Myndir þú heimsækja gestastofu fyrir friðlandið á Hornströndum ef innheimtur væri 

aðgangseyrir? Would you pay admission to a visitor centre for Hornstrandir nature 

reserve?  

___  Já   Yes 

___  Nei   No 

Athugasemd   Comment   ______________________________________________  

 

 

14. Telur þú friðlandið á Hornströndum hafi einhverja sérstöðu?   Do you consider 

Hornstrandir nature reserve as unique? 

___  Já   Yes  

___  Nei   No 

Ef já, hverja telur þú helstu sérstöðu Hornstranda?   If yes, what promotes the 

uniqueness?  

1)  _______________________________________________________________  

2)  _______________________________________________________________  

3)  _______________________________________________________________  

 

15. Hvað finnst þér áhugaverðast að vita um friðlandið á Hornströndum?    What 

information on Hornstrandir nature reserve do you find most interesting? 

1)  _______________________________________________________________  

2)  _______________________________________________________________  

3)  _______________________________________________________________  

  

16. Ef sett væri á stofn  gestastofa fyrir friðlandið á Hornströndum á Ísafirði, hver ættu að 

vera helstu áhersluatriði hennar?   If a visitor centre for Hornstrandir nature reserve 

would open in Isafjörður, what should be its main focus? 

___  Búsetu- og landnýtingarsaga Hornstranda   

          The history of inhabitation and utilisation of resources in the Hornstrandir area  

___  Náttúra svæðisins   The nature of the area 

___  Gönguleiðir innan friðlandsins og upplýsingar um þær  

          Hiking routes within the nature reserve and information related to hiking 

___  Náttúruvernd og af hverju svæðið er friðlýst  

          Conservation of the area and the reasons behind it 

___  Jarðfræði Hornstranda   The geology of Hornstrandir 

___  Annað   Other    ____________________________________________________  

 

 

Aukaspurningar: 

17. Hvaðan ert þú?    Nationality   __________________________________ 

18. Hvað ert þú gömul/gamall?  Age   ________________________________ 

19. Kyn?    Gender   ______________________________________________   
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10.2 Viðauki 2 

Könnun meðal landeigenda og afkomenda fyrrum ábúenda í 

friðlandinu á Hornströndum.  
 

Viðhorf til hugsanlegrar gestastofu fyrir friðlandið með aðsetur á Ísafirði. 

 

 

1. Hver eru tengsl þín við friðlandið á Hornströndum? (Má merkja við alla möguleika). 

___  Landeigandi 

___  Afkomandi núverandi landeiganda  

___  Afkomandi fyrrum ábúenda á Hornströndum 

___  Önnur tengsl   __________________________________________________ 

 

2. Hvers vegan heimsækir þú friðlandið?  (Forgangsraðaðu með því að merkja 1, 2 eða 3 

framan við þrjá mikilvægustu möguleikana, 1 hefur mesta vægið).  

___  Fara í gönguferðir 

___  Heimsækja æskustöðvarnar 

___  Njóta náttúrunnar 

___  Sækja í kyrrð og ró 

___  Viðhalda húsum 

___  Annað?  _______________________________________________________ 

 

3. Hefur þú heimsótt önnur friðlönd eða þjóðgarða?   

___  Já  

___  Nei   

 

4. Hvernig væri best að koma upplýsingum um friðlandið á Hornströndum á framfæri? 

(Forgangsraðaðu með því að merkja 1, 2 eða 3 framan við þrjá mikilvægustu 

möguleikana, 1 hefur mesta vægið).  

___  Í bæklingi  

___  Í gestastofu  

___  Á veraldarvefnum   

___  Hjá upplýsingamiðstöðum ferðamála   

___  Annars staðar   _________________________________________________  

 

5. Hefur þú einhvern tímann heimsótt gestastofu? 

___  Já   

___  Nei  
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6. Hvaða hugmyndir hefur þú um gestastofur?        

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

7. Telur þú þörf á að koma upp gestastofu fyrir friðlandið á Hornströndum á Ísafirði?  

___  Já   

___  Nei   

 

8. Ef  gestastofa fyrir friðlandið á Hornströndum væri á Ísafirði, myndir þú heimslækja 

hana?   

___  Já   

___  Nei   

 

9. Myndir þú heimsækja gestastofu fyrir friðlandið á Hornströndum ef innheimtur væri 

aðgangseyrir? 

___  Já   

___  Nei 

 

10. Hverja telur þú helstu sérstöðu friðlandsins á Hornströndum?   (Forgangsraðaðu með 

því að merkja 1, 2 eða 3 framan við þrjá mikilvægustu möguleikana, 1 hefur mesta 

vægið).  

___  Einangrunin/afskekkt svæði  

___  Landslagið  

___  Náttúran 

___  Sagan 

___  Upplifunin 

___  Annað  _______________________________________________________   

 

11. Ef sett væri á stofn  gestastofa fyrir friðlandið á Hornströndum á Ísafirði, hver ættu að 

vera helstu áhersluatriði hennar?  (Forgangsraðaðu með því að merkja 1, 2 eða 3 

framan við þrjá mikilvægustu möguleikana, 1 hefur mesta vægið).  

___  Búsetu- og landnýtingarsaga Hornstranda   

___  Lífríki svæðisins   

___  Gönguleiðir innan friðlandsins og upplýsingar um þær  

___  Landslag Hornstranda 

___  Náttúruvernd og af hverju svæðið er friðlýst  

___  Jarðfræði Hornstranda   

___  Annað  __________________________________________________________  
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12. Hver á markhópur gestastofu fyrir friðlandið á Hornströndum að vera? 

(Forgangsraðaðu með því að merkja 1,2 eða 3 fyrir framan við þrjá mikilvægustu 

möguleikana, 1 hefur mesta vægið). 

___  Ferðamenn 

___  Heimamenn 

___  Skólafólk 

___  Landeigendur 

___  Annað  ________________________________________________________  

13. Hvar er búseta þín? 

___  Á höfuðborgarsvæðinu 

___  Á Vestfjörðum 

___  Annars staðar 

14. Eru líkur á að þú munir mæta á auglýsta viðburði/dagskrá í gestastofu fyrir friðlandið 

á Hornströndum? 
 

Yfir sumartímann 

___  Já  

___  Nei 

___  Kannski 

Yfir vetrartímann 

___  Já 

___  Nei 

___  Kannski 

 

 

Aukaspurningar: 

15. Hvað ert þú gömul/gamall?   ________________________________  

 

16. Kyn?    _________________________________________________  

 

17. Annað sem þú vilt koma á framfæri.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  
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10.3 Viðauki 3 

Viðmiðunarspurningar – efnisrammi fyrir viðtöl 
 

Telur þú upplýsingagjöf fyrir friðlandið fullnægjandi? 

 

Telur þú þörf á gestastofu fyrir friðlandið? 

 

Hvað finnst þér um að innheimta aðgangseyri að gestastofu? 

 

Telur þú það til góðs eða telur þú það geti valdið vandræðum ef gestastofa fyrir 

Hornstrandafriðlandið verði sett á stofn á Ísafirði, fjarri friðlandinu? 

 

Telur þú gestastofu fara í samkeppni við þína stofnun/þitt fyrirtæki? 

 Eða telur þú að þín stofnun geti átt einhvers konar samstarf við gestastofu? 

 

Telur þú að þín stofnun/þitt fyrirtæki geti sinnt einhverjum hluta af starfsemi gestastofu? 

 

Telur þú að gestastofa og þín stofnun/þitt fyrirtæki gætu verið reknar/rekin saman að 

einhverju leiti eða öllu og jafnvel fleiri stofnanir/fyrirtæki komið að þeim rekstri? 

 

Sérð þú fyrir þér að Byggðasafnið, Melrakkasetrið, Náttúrustofan og Safnahúsið gætu í 

sameiningu séð um starfsemi gestastofu með Upplýsingamiðstöðinni og Hornstrandastofu? 

 Hvað með hlutleysi Upplýsingamiðstöðvarinnar? 

  

Hvaða grundvöll sérðu fyrir heilsárs starfsemi gestastofu? 

 (t.d. með samstarfi við fræðslustofnanir) 

 


