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YFIRLÝSING HÖFUNDAR

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin 
athugunum, er samið af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild 
verið lagt fram áður til hærri prófgráðu.

Katrín Pétursdóttir
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ÁGRIP

Í þessu verkefni er fjallað um aðdráttarafl jökulrandarinnar með 
Sólheimajökul sem dæmi. Markmiðin eru að draga fram sérstöðu 
svæðisins, finna leiðir til að auka möguleika á jákvæðri upplifun 
ferðamanna á svæðinu og að draga úr neikvæðum áhrifum ferðamanna 
á náttúruna. Auk þess er velt upp spurningunni hversu langt má ganga 
í að móta landslagið á ferðamannastöðum. Á síðustu árum hefur 
ferðamönnum fjölgað mikið á Íslandi og vandmeðfarið er að finna 
jafnvægi milli þess að mæta þörfum náttúrunnar og þörfum ferðamanna. 
Íslenskt landslag er viðkvæmt hvað varðar ágang á náttúruna sjálfa 
og því krefst aukinn ferðamannastraumur aukinnar uppbyggingar. 
Hrátt landslag á stórum hluta landsins, m.a. við jökulröndina, er mjög 
viðkvæmt fyrir uppbygginu og því er mikilvægt að vanda til verks 
þegar farið er í uppbyggingu á slíkum stöðum. Stuðst er við heimildir 
úr ýmsum áttum sem fjalla um ferðamenn, ferðamannastaði og fleira 
sem því tengist, farið var á athugunarsvæðið og það skoðað, rætt við 
ferðamenn og ferðaþjónustuaðila. Að lokum eru niðurstöður þeirrar 
vinnu notaðar til að móta skipulagstillögu þar sem sýnt er hvernig 
beina má umferð ferðamanna um stærra svæði með stígakerfi og 
útsýnispöllum. Vonast er til að þessar aðgerðir verði til þess að auka 
möguleika ferðamanna á að eiga jákvæða upplifun af svæðinu sem og 
að vernda náttúruna með markvissri uppbyggingu sem mætir þörfum 
ferðamanna án þess að ganga á eiginleika og aðdráttarafl svæðisins.
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1.1 TILURÐ VERKEFNISINS
Tilurð þessa verkefnis má rekja til þess að höfundur hefur fylgst með 
breytingum við Sólheimajökul í störfum sínum sem jöklaleiðsögumaður. 
Síðustu ár hefur jökullinn hörfað gríðarlega hratt og breytingar má sjá 
nánast frá degi til dags. Höfundur hefur einnig fylgst með þeim fjölda 
ferðamanna sem heimsækja jökulinn og hefur séð með eigin augum 
að aðgerða er þörf til að vernda náttúruna fyrir ágangi. Ferðamennska 
er sívaxandi atvinnugrein á Íslandi og ýmsar framtíðarspár segja að 
fjölgunin verði enn meiri á komandi árum. Nú er svo komið að á 
árinu 2012 komu, skv. tölum frá Ferðamálastöfu, um  helmingi fleiri 
ferðamenn til landsins en fjöldi þeirra sem byggja það. (Ferðamálastofa, 
á.á) Slíkur fjöldi ferðamanna setur mark sitt á náttúru landsins og því 
er mikilvægt að haga skipulagi ferðamannastaða þannig að náttúran 
beri sem minnstan skaða af. Ríkisstjórn Íslands undirritað Evrópska 
landslagssáttmálann en hlutverk hans er m.a. að festa í sessi mikilvægi 
landslags sem hluti lífsgæða þeirra sem byggja þessa jörð. 
 Á vormánuðum 2012 viðraði höfundur hugmyndir um að 
vinna verkefni sem tekur á aðkomu ferðamanna að Sólheimajökli  
við Auði Sveinsdóttur, brautarstjóra Umhverfisskipulagsbrautar 
Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri. Tók hún vel í þær hugmyndir 
og svo varð úr að um haustið tók hún að sér að vera leiðbeinandi í 
verkefninu og mótaði verkefnið áfram ásamt höfundi.

1 INNGANGUR 

1.2 MARKMIÐ VERKEFNISINS
Markmið verkefnisins var að skoða eiginleika ferðamannastaða og 
finna út hver eru veigamestu atriði þegar kemur að því að mæta þörfum 
ferðamanna og náttúru á ferðamannastöðum. Rannsóknarspurningarnar 
voru eftirfarandi:
1. Hvert er helsta aðdráttarafl svæðisins við Sólheimajökul?
2. Er hægt að fjölga möguleikum á jákvæðri upplifun ferðamanna á 

svæðinu?
3. Er hægt að draga úr neikvæðum áhrifum ágangs ferðamanna á 

náttúru svæðisins? 
Auk þess er velt upp þeirri spurningu hversu langt má ganga í að móta 
náttúrulegt umhverfi ferðamannastaða. 
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2 VINNUFERILL, GÖGN OG AÐFERÐIR 

2.1 VINNUFERILL
Í byrjun ritgerðarinnar er fjallað um upplifun ferðamanna almennt 
og hverjir eiginleikar jökulrandarinnar eru m.t.t. aðdráttarafls fyrir 
ferðamenn. Fyrst var aflað almennra upplýsinga um ferðamannastaði, 
ferðamenn og upplifun þeirra á umhverfi sínu auk þess að skoðuð voru 
dæmi um úrlausnir á ferðamannastöðum, hérlendis og erlendis.  Eftir 
almenna umfjöllun var aðkomusvæði ferðamanna við Sólheimajökul 
skoðað sérstaklega. Skoðaðar voru heimildir sem fjalla um 
athugunarsvæðið auk þess að höfundur dvaldi á svæðinu og fór þar 
að auki í þrígang í vettvangsferðir. Spurningalistar voru lagðir fyrir 
ferðamenn og fulltrúa ferðaþjónustuaðila (sjá viðauka). Að lokum 
voru niðurstöður undangenginnar vinnu notaðar til þess að móta 
skipulagstillögu fyrir svæðið. 

2.2 GÖGN OG AÐFERÐIR
Leitað var í smiðju ýmissa aðila sem hafa kynnt sér eiginleika 
náttúrusvæða varðandi upplifun. Leitað var heimilda í bókum, 
tímaritum og vefsíðum auk þess sem spurningalistar voru lagðir 
fyrir ferðaþjónusuaðila og ferðamenn. Gagna var einnig aflað með 
vettvangsferðum og dvöl á athugunarsvæðinu. 
 Stuðst var við aðferðafræði Simon Bell, Catherine Dee og Kevin 
Lynch til að finna út hvernig upplifun svæðið bíður upp á. Einnig voru 
einkennislitir, gróðurframvinda og jökulhörfun skoðuð. 
 



3

3 FERÐAMENN OG UPPLIFUN

3.1 ALMENN UMFJÖLLUN
Útivist og náttúruferðamennska eru þau svið ferðamennsku sem eru í 
hvað mestri sókn nú á tímum þegar daglegt líf mannsins færist sífellt 
fjær náttúrulegu umhverfi. Fólk sækist eftir að komast út undir bert loft 
og ná tengslum við náttúruna. Hvernig fólk eyðir tíma sínum utandyra 
getur verið mjög breytilegt en grunnurinn er oftast sá sami: fólk vill 
fá hvíld frá ys og þys borgarumhverfisins, eyða tíma með sjálfum sér 
eða fjölskyldu/vinum, finna nálægð við náttúruna, slaka á og njóta sín. 
(Bell, 2008) 
 Þar sem ferðamenn eiga leið um er ávallt hætta á að svæðin láti 
á sjá, hvort sem ástæðan er gáleysi eða þekkingarleysi. Náttúrusvæði 
eru mis viðkvæm fyrir átroðningi, sum eru fljót að láta á sjá en önnur 
eru þolmeiri. Áhugaverð svæði, jafnvel þó þau séu þolmikil, láta á 
sjá ef átroðningur er mikill og því þarf að stjórna umferð ferðamanna 
og mæta þörfum þeirra varðandi aðstöðu. Við hönnun og skipulag á 
ferðamannastöðum þarf að tvinna saman þarfir fólksins sem heimsækir 
svæðið sem og að bera virðingu fyrir náttúrunni og ganga ekki á 
sérkenni svæðisins.  (Bell, 2008) Fari fjöldi ferðamanna yfir þolmörk 
svæðisins, bæði hvað varðar þolmörk náttúrunnar, ferðamannanna 
sjálfra og heimamanna, missir svæðið aðdráttarafl sitt. Í framhaldinu 
fækkar ferðamönnum vegna þess að gæðum staðarins hefur hnignað. 
(Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2011)

Mynd 1. Nútímaleg hönnun byggingar sem hýsir fræðslumiðstöðina á Þingvöllum 
gefur til kynna að staðurinn hafi gildi sem ferðamannastaður. (Mynd: www.
thingvellir.is) 

Mynd 2.  Norskur ferðamannastaður, Geiranger - Trollstigen. Nýtímaarkitektúr 
færir fólk nær útsýninu og styrkir áhrifin. (Mynd: Per Kollstad / Statens vegvesen)
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3.2 SKYNJUN FERÐAMANNA Á UMHVERFI SÍNU
Fólk er í eðli sínu upplýsingafíklar, við söfnum að okkur upplýsingum 
hvort sem þær eru okkur nauðsynlegar eða ekki. Þær upplýsingar sem 
fást úr umhverfinu notum við til þess að meta stöðu okkar, bæði núna 
og framtíðarhorfur m.t.t. hvort aðstæður geta breyst til hins betra/
verra. Skilningurinn sem við öðlumst með slíkri upplýsingasöfnun 
hjálpar okkur að skilja heiminn í kringum okkur og vekur með okkur 
öryggiskennd. Aftur á móti ef  illa gengur að leggja skilning í umhverfið 
virkar það mjög streituvaldandi á okkur. Þörfinni fyrir að sækja 
upplýsingar úr umhverfinu er ekki fullnægt við það að skilja umhverfi 
á sérhverjum tíma heldur hefur fólkið líka þörf fyrir að sækja lengra og 
sjá hvað liggur handan við. Þannig helst í hendur þörfin fyrir að skilja 
umhverfi sitt og þörfn til að sækja lengra og ná í meiri upplýsingar úr 
umhverfinu. Upplýsingaflæði getur þó orðið of mikið og þá upplifir fólk 
þreytu (e. mental fatigue). Þegar slík þreyta leggst á fólk er mikilvægt 
að geta endurheimt orkuna og með réttu skipulagi umhverfis er hægt að 
flýta fyrir endurheimt. (Kaplan, Kaplan & Ryan, 1998)
 Landslagið sem leið ferðamanna liggur um, sérstaklega síðasta 
spölinn að áfangastað, skipta miklu máli  m.t.t. hvernig ferðalangar 
upplifa leiðina og áfangastaðinn. (Bell, 2008) Útsýni út um bílrúðuna 
er oft fyrstu kynni af ákveðnum stað og mótar hugmyndir okkar um 
hann. Bíllinn er einnig skjól fyrir veðrinu. Breytingin sem verður 
þegar stigið er út úr bílnum er oft dramatísk og upplifunin umbreytist á 
örskotsstundu. (Evjen, K. & Bergaust, T.E., 2010.)  Öll skilningafærin 
taka við sér en í bílnum er það fyrst og fremst sjónin sem er virkjuð.

Mynd 3. Útsýni út um bílrúðu þegar keyrt er á 100 km/klst. Smáatriði í umhverfinu 
eru lítt sýnileg.

Mynd 4. Útsýni út um bílrúðu þegar keyrt er á 60 km/klst. Fleiri smáatriði koma í 
ljós þegar hraðinn er minnkaður.

Mynd 5. Útsýni út um bílrúðu þegar keyrt er á 40 km/klst. Umhverfið verður mun 
skýrara þegar hraðinn er minnkaður enn frekar.



5

 Eðli ferðamannastaða er að þar er eitthvað sem dregur fólk 
að, eitthvað sem fólk vill upplifa. Landslag er oft ekki nógu mikið 
aðdráttarafl eitt og sér heldur krefjast ferðamenn aukins innihalds. 
Nútímahönnun verður oft til þess að gefa staðnum gildi fyrir okkur 
mannfólkið, hún gefur til kynna að þarna sé áhugaverður staður, sbr. 
mynd 2. (Evjen, K. & Bergaust, T.E., 2010.) 
 Þegar komið er á áfangastað þarf að mæta ákveðnum 
grunnþörfum ferðalanga, það fyrsta sem fólk leitar að í mörgum 
tilfellum er salerni. Sé það ekki til staðar, eða gæði aðstöðunnar eru 
slæm, getur það haft neikvæð áhrif á upplifun ferðalanganna. Eftir 
salernisferðir vill fólk oft hafa smá stund til að teygja úr sér og slaka á 
eftir bílferðina, börn (og hundar) fá tækifæri til að hlaupa um og losa 

um orku sem hefur byggst upp í kyrrsetunni í bílnum. Aðstaða til að 
matast ætti að vera til staðar, t.d. borð og bekkir. Að lokum fer fólk 
að leita að upplýsingum um hvert skal haldið næst og er mikilvægt að 
upplýsingarnar séu settar fram á skýran hátt. (Bell, 2008)
 
3.3 ÓLÍKAR VÆNTINGAR FERÐAMANNA
Kenningar innan ferðamálafræðinnar raða ferðamönnum á 
,,viðhorfskvarðann” (e. purist scale). Á öðrum enda kvarðans 
eru náttúrusinnar (e. purists), í miðjunni eru almennir ferðamenn 
(neutralists) en á hinum endanum eru þjónustusinnar (e. urbanists). 
Ferðamenn raðast  á kvarðann í samræmi við væntingar þeirra til 
uppbyggingar og aðstöðu á þeim stöðum sem þeir heimsækja. (Anna 

Mynd 6. Viðhorfskvarðinn - Ferðamenn leita að mismunandi upplifun á ferðum sínum, náttúrusinnar og þjónustusinnar eru á hvorum enda fyrir sig og eru væntingar þeirra 
til ferðamannastaða æði ólíkar. Almennir ferðamenn raðast á milli pólanna tvegga.(Mynd gerð af höfundi eftir fyrirmynd Önnu Dóru Sæþórsdóttur).
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2012) Til þess að svæði veki upp jákvæð hughrif þurfa að fara saman 
gott samhengi (e. coherence), læsileiki (e. legibility), fjölbreytni (e. 
complexity) og dulúð (e. mystery). Samhengi og læsileiki hjálpa til við 
að skilja umhverfi sitt og staðsetja sig innan þess, fjölbreytileiki gerir 
umhverfið áhugavert og dulúðin vekur upp þrá í að kanna umhverfi sitt. 
Þær upplýsingar sem fólk getur fengið úr umhverfinu þar sem þessir 
eiginleikar eru fyrir hendi eru oft á tíðum grunnurinn að því hvernig 
fólk upplifir  umhverfi sitt. Ef þeir eru ekki til staðar er líklegt að 
hughrifin sem svæðið gefur af sér verði neikvæð.  (Kaplan, Kaplan & 
Ryan, 1998)
 Mörg landsvæði eru vel til þess fallin að stunda ákveðna 
afþreyingu en eru of viðkvæm til að geta borið þann mannfjölda sem 
kemur. Það er því mikilvægt að hafa hugfast samspil möguleika til að 
stunda afþreyingu, þolmörk svæðisins og gæði landslagsins. Stærð 
landsvæða skipta miklu máli varðandi notkun þeirra. Stærri svæði hafa 
möguleika á að þjónusta meiri mannfjölda og fleiri gerðir afþreyingar, 
t.d. er hægt að skipta svæðum upp eftir því hverskonar útivist er stunduð, 
notendasvæðum getur verið breytt og átroðningi beint annað til að leyfa 
náttúrunni að jafna sig og á stórum svæðum er hægt að dreifa álaginu 
og draga þannig úr raski af mannavöldum. Fjölbreytt landslag, s.s. 
fjalllendi eða hæðótt land, býður oft upp á aukna sjónræna upplifun 
og möguleikar á afþreyingu eru ólíkir þeim sem bjóðast á flatlendi, s.s. 
klettaklifur. (Bell, 2008)
 Mismunandi gróðurlendi býrður einnig upp á mismunandi 
upplifun. Skóglendi getur borið nokkuð mikinn mannfjölda án þess að 

Dóra Sæþórsdóttir, 2011.)  Ljóst er að ekki er hægt að mæta þörfum 
allra ferðamanna á sömu stöðunum og því þarf að hafa til grundvallar 
hvers konar ferðamenn laðast að þeim stað sem um ræðir þegar farið er 
í hönnun og skipulag.
 Annað sem vert er að hafa í huga er að meðalaldur fer hækkandi 
í vestrænum heimi, fólk getur átt von á að lifa 20-30 ár eftir að 
starfsævinni lýkur og heilsufar eldi borgara fer batnandi. Þetta er hópur 
fólks þar sem margir hafa heilsu og frítíma til að ferðast og margir kjósa 
að fara í rútuferðir til að upplifa villta náttúru. Þegar fólk eldist eykst oft 
á tíðum þörfin fyrir ýmiskonar aðstöðu; salerni, betri stíga, möguleikann 
á að keyra á útsýnisstaði o.þ.h. Ungt fólk leitar oft að einhverskonar 
afþreyingu og er líklegra til að stunda áhættumeiri afþreyingu en þeir 
sem eldri eru. Með batnandi efnahag þar sem veraldlegum þörfum 
okkar er að miklu leyti fullnægt eykst þörfin á áhugaverðri upplifun. 
(Bell, 2008) 
 Miðað við kenningar Simon Bell er líklegt að eldra fólk sé oft 
á tíðum á þjónustusinnaða enda viðhorfskvarðans en margt ungt fólk 
raðast e.t.v. nær náttúrusinnaða endanum. Eigi ferðamannastaður að 
þjónusta jafnt unga sem aldna þarf hann að vera fjölbreyttur og bjóða 
upp á fleiri upplifunarmöguleika.

3.4 LANDSLAGIÐ GEFUR TÓNINN
Ein af frumþörfum mannfólksins er að hafa hámarksyfirsýn og 
hámarksmöguleika á flótta ef þörf krefur. Rýmismyndun er því stór 
hluti af því hvernig okkur líður í ákveðnu umhverfi. (Páll Jakob Líndal, 
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Myndir 7-10, Ólíkar landslagsgerðir bjóða upp á mismunandi afþreyingu.

hann sé mjög sýnilegur, tún og graslendi bjóða oft upp á gott gönguland, 
tjaldsvæði og opnar sjónlínur. Sandar og mýrar eru oft viðkvæm fyrir 
umferð og ummerki um umferð myndast nokkuð fljótt. (Bell, 2008)

3.5 UPPLIFUNARMÖGULEIKAR Á ÍSLANDI
Sérstaða Íslands sem áfangastaðar ferðamanna liggur að miklu leyti 
í því að hér er fjölbreytileg, sérstök og lítt röskuð náttúra sem þykir 
mjög eftirsóknarvert fyrir náttúruferðamennsku og staði sem byggja 
sinn ferðamarkað á henni. (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2009.) 
 Sérstaða Íslands liggur ekki síst í miðhálendinu, sem er eitt 
stærsta landsvæði sunnan heimskautsbaugs þar sem áhrifa mannsins 
gætir ekki í miklu mæli, þ.e. ósnert víðerni. Náttúran, jarðfræðin, 
landmótun og samspil elds og íss eru einstök. (Skipulagsstofnun, 2012)  
Í náttúruverndarlögum nr. 44/1999 eru ósnortin víðerni skilgreind 
þannig:

4. Ósnortið víðerni: Landsvæði sem er a.m.k. 25 km2 að stærð eða 
þannig að hægt sé að njóta þar einveru og náttúrunnar án truflunar 
af mannvirkjum eða umferð vélknúinna farartækja á jörðu, er 
í a.m.k. 5 km fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum tæknilegum 
ummerkjum, svo sem raflínum, orkuverum, miðlunarlónum og 
þjóðvegum, og þar sem ekki gætir beinna ummerkja mannsins og 
náttúran fær að þróast án álags af mannlegum umsvifum. 

Ef til vill er hægt að ná fram þessum upplifunarmöguleikum þó 
Mynd 11, Horft til SV ofan af Laka. Bílar á aðkomusvæði eru áberandi í 
landslaginu.
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landsvæði falli ekki undir skilgreininguna um ósnortin víðerni. 
Fyrir mörgum eru ósnortin víðerni frekar hugarástand eða tilfinning 
heldur en beinharðar staðreyndir (Taylor, 2011), með það í huga, auk 
skilgreiningarinnar um ósnortin víðerni, er hægt að gefa landsvæðum 
sem falla utan skilgreiningarinnar yfirbragð sem kallar fram þetta 
hugarástand.
 
3.6 JÖKULRÖNDIN
Jöklar eru eitt megineinkenna Íslands og vekja þeir aðdáun margra 
ferðamanna sem annaðhvort virða jöklana fyrir sér úr fjarlægð eða gerast 
svo djarfir að kaupa sér ferð í jöklagöngu með ferðaþjónustufyrirtækjum 
og komast í beina snertingu við náttúrufyrirbrigðið. Þegar rætt er um 
jökulröndina í þessari ritgerði er átt við það svæði við jökulsporðinn 
þar sem ferðamenn og ferðaþjónustuaðilar dvelja og stunda afþreyingu 
eða viðskipti. Þannig getur jökulröndin verið landsvæði fyrir framan 
jökulsporðinn, svæðið þar sem land og jökull mætast og ísinn sjálfur 
við jökulsporðinn.

3.6.1 MYNDUN OG HEGÐUN JÖKLA 
Snjórinn sem fellur á jökla sest til  og smám saman verða snjókristallarnir 
kúlaga og jafn stórir. Þannig geta snjókúlurnar raðast það þétt saman 
að 40% af rúmmáli snjópakkans eru holrými og eðlismassi hans er 550 
km/m3. Með tímanum þrengir svo mjög að loftinu í snjónum að það 
hættir að geta leikið um hann og lokast inni í loftbólum. Þá hefur jökulís 
náð að myndast. Hérlendis tekur um 5-6 ár fyrir jökulís að myndast og 
gerist það á um 20-30 m dýpi. (Helgi Björnsson, 2009)

Myndir 12-13. Ósnortin víðerni verða sífellt fágætari á heimsvísu og miklar 
breytingar hafa orðið á íslenskum víðernum á undanförnum áratugum. (Taylor, 
2011)
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Myndir14-17. Þar sem jökull mætir landi verður oft mikið sjónarspil sem laðar að 
ferðamenn.

 Á Íslandi er talið að jöklar hafi almennt verið að skríða fram á 
fyrstu öldum byggðar á Íslandi. Margir jöklar munu hafa náð hámarki 
um miðja 18.öld en aðrir hafi verið að vaxa allt fram að miðri 19. 
öldinni. Þegar leið á 20. öldina mátti sjá skýr merki um að verðurfar fór 
hlýnandi og jöklar hopuðu í samræmi við það. Árin milli 1930 og 1960 
eru þau hlýjustu sem Íslendingar hafa upplifað frá landnámi og á þeim 
tíma voru jöklar almennt að hörfa. Upp úr 1940 kólnaði loftslag lítið 
eitt og  smám saman hægði á hörfun jöklanna og á árunum 1970-1995 
skriðu jöklar lítið eitt fram. Síðan þá hafa jöklar um allan heim verið að 
hörfa. Ef spár um jökulhörfun ganga eftir mun Ísland verða allt að því 
íslaust eftir 100-200 ár. (Helgi Björnsson, 2009)

3.6.2 EIGINLEIKAR LANDS SEM KEMUR UNDAN JÖKLI
Jöklar virka eins og flutningsbelti sem flytur botnurð og grjót af öllum 
stærðum í flæðistefnu jökulsins. (Marshak, 2009) Þegar jöklar skríða 
fram ýta þeir jarðvegi upp í garða til hliðar og framan við jökulsporðinn. 
Auk þess hleðst upp allt það efni sem jökullinn flytur með sér að 
sporðinum. Þegar jöklarnir skipta um gír og fara að hopa skilja þeir eftir 
sig slóð botnurðar og grjóts, svokallaðra grettistaka. Jökulker myndast 
þar sem ísjakar og dauðís hafa bráðnað. Land við jökulröndina er því 
oft á tíðum gróðurlitlar skriður og aurar. (Helgi Björnsson, 2009).
 Land sem kemur undan jökli er alveg bert m.t.t. gróðurþekju en 
plöntur byrja að nema land stax 2-3 árum eftir að land verður íslaust. 
Ef yfirborð er stöðugt byrjar mosi nokkuð fljótt að vaxa og þokkaleg 
mosaþekja getur myndast á 10-20 árum. Þekja háplantna og flétta er 
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enn  mjög strjál. Nokkrir áratugir geta liðið þar til landið er alveg lokað 
með mosa, háplöntum og fléttum. Nærumhverfi plantnanna skiptir 
miklu máli varðandi afkomu þeirra, t.d. ef sandur er á yfirborðinu 
gengur allt mun hægar og veldur ,,blettóttri” gróðurþekju. Plöntur sem 
vegnar best á jökulaurum eru þurftalitlar, t.d. þurfa ekki mikla næringu. 
Þar sem yfirborð er stöðugt geta mosar, fléttur og smáar háplöntur verið 
fyrstu landnemarnir. Ef land í nágrenni skriðjökuls er gróið gengur 
gróðurframvinda hraðar en ella því fræuppspretta er ekki langt undan. 
Ef gróðursældar nýtur í nágrenninu og yfirborð lands við skriðjökulinn 
er nokkuð fast fyrir, þ.e. ekki mikið af lausum sandi, getur gróðurinn 
lokað landinu á um 20-50 árum. (Járngerður Grétarsdóttir, 2013)

3.6.3 AÐDRÁTTARAFL JÖKULRANDARINNAR
Þar sem jökull mætir landi getur orðið mikið sjónarspil og hægt er að 
upplifa krafta náttúrunnar. Skv. samtölum höfundar við ferðamenn eru  
margir þeirra sem gera sér ferð upp að jökli að upplifa eitthvað alveg 
nýtt og iðulega kemur fram aðdáun fólks á fegurð jökulsins og hversu 
merkilegt fólki þykir að upplifa þetta sjónarspil.
 Fjallað var um fyrr í textanum að mismunandi ferðamenn leita 
að mismunandi upplifun á ferðamannastöðum, t.d. er ungt fólk oft 
ævintýragjarnara en eldra fólk og fáir ferðamannastaðir geta uppfyllt 
væntingar allra. Jökulröndin er hins vegar ágætlega til þess fallin að 
mæta þörfum ævintýragjarnra gesta sem og þeirra sem kjósa þægindin.  
Þeir sem vilja njóta útsýnis og ævintýraþránni er fullnægt með stuttri 
göngu í fallegu umhverfi geta látið sér vel lynda að ganga upp að Mynd 19. Það er ekki bara fólk sem leggur leið sína upp á Sólheimajökul. (Mynd: 

Guðjón Örn Björnsson)

Mynd 18. Ævintýragjarnir einstaklingar í jöklagöngu á Sólheimajökli.
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jöklinum og sjá sjónarspilið sem verður þegar jökull mætir landi eða 
ganga upp á hæð til að njóta útsýnis yfir jökulbreiðuna. Hérlendis og 
erlendis, þar sem aðgengi að jöklum er gott, eru ýmis fyrirtæki sem 
bjóða upp á jöklagöngur, ísklifur o.þ.h. þar sem ævintýragjarnari gestir 
geta fullnægt ævintýraþránni með því að skoða sprungur og svelgi í 
návígi. Á jöklinum er einnig hægt að mæta þörfum náttúrusinnanna á 
viðhorfaskalanum þar sem mannleg áhrif eru mjög lítil þegar komið er 
lengra upp á jökulinn.
 Loftlagsbreytingar hafa verið áberandi í umræðunni síðastliðin 
ár og eru áhrif þeirra ekki síst sýnileg við jökulröndina. Glöggir 
ferðamenn geta komið auga á merki jökulhörfunar m.a. ef þeir rýna í 
gróðurinn. Ferðalag inn að jökli getur þannig verið líkt og söguferðalag 
þar sem breytingar landslagsins sýna hvernig aðstæður við jökulröndina 
hafa breyst í tímans rás.

3.6.4 HÆTTUR SEM LEYNAST VIÐ JÖKULINN
Margar hættur leynast á jöklinum og eru sprungur og svelgir þar efst á 
blaði. Þyngdaraflið verður til þess að jökulísinn byrjar að renna vegna 
þunga síns og á ferð sinni yfir ójafnt landið myndast sprungur á yfirborði 
jökulsins (Marshak, 2009) og geta sprungurnar náð 20-30 m dýpi hér á 
landi (Helgi Björnsson, 2009). Svelgir eru op þar sem vatn sem rennur 
á yfirborði jökulsins steypist niður og bræðir sér leið í gegnum ísinn. 
(Helgi Björnsson, 2009) Sprungur má oft finna við jökuljaðarinn og 
oft þarf ekki að fara langt inn á jökulsporðinn til að finna svelgi.  Aðrar 
hættur við jökulröndina er óstöðugt yfirborð jökulgarða sem hlaðast 

upp við jaðar jökla þegar þeir skríða fram. Þar geta verið steinar og 
grjót sem geta oltið af stað ef umhverfi þeirra er raskað. (Eng & Van 
Pelt, 2010) Kviksyndi geta leynst við jökuljaðarinn þegar grafinn ís 
bráðnar og jökullón geta skapað hættu vegna kulda vatnsins en mjög 
snögg kæling getur valdið krampaflogum og jafnvel hjartastoppi. 
(Vatnajökulsþjóðgarður, á.á) Mikilvægt er að ferðamenn sem koma 
að jökulröndinni viti af hættunum svo hægt sé að forðast slys. Með 
markvissu skipulagi við jökulröndina er hægt að miðla þekkingu til 
ferðamanna til að draga úr slysahættu sem og að stýra straumnum frá 
hættunum og á örugga, áhugaverða staði. Gott skipulag getur einnig 
aukið upplifunargildi heimsóknar við jökulinn og vakið löngun til að 
sjá hann.

Mynd 20. Sólheimajökull árið 1989. (Mynd: Mats Wibe Lund)
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Mynd 21.Yfirlitsskissa af Gunnuhver.

Mynd 22. Vestari útsýnispallur við hverasvæðið, horft í vesturátt til bílastæðis. Litir 
í náttúrunni og litir mannvirkisins tóna nokkuð vel saman.

Mynd 23. Göngustígur sker sig úr umhverfinu og er þannig skýrt afmarkaður. Létt 
girðing er þeim megin sem hverasvæðið er og gefur til kynna að aðgengi þar sé 
takmarkað.

3.7 ÚRLAUSNIR Á FERÐAMANNASTÖÐUM

3.7.1 ÍSLAND
Í viðkvæmri náttúru Íslands má sjá ýmisskonar útfærslur mannvirkja 
sem taka á heimsóknum ferðamanna að merkum stöðum. Sumar 
úrlausnir eru til mikillar fyrirmyndar en aðar eru síðri. Hér á eftir verður 
stuttlega fjallað um úrlausnir á nokkrum stöðum hér á landi.
 Gunnuhver á Reykjanesi er þekktasti hverinn á jarðhitasvæði 
rétt austan við Reykjanesvita. Þar var gerðar gagngerar endurbætur á 
aðgengi sem lokið var við árið 2010. (Visitreykjanes, á.á.)Þegar komið 
er að hverasvæðinu er mjög skýrt hvert skal haldið næst svo enginn ætti 
að velkjast í vafa um það og skyrkir þar með öryggistilfinningu gesta. 
Malarstígur liggur í jaðri svæðisins og þeim megin sem hverasvæðið 
liggur er stígurinn afmarkaður með látlausri girðingu sem þá markar 
það svæði sem getur reynst hættulegt. Sú lausn er einföld og gefur skýrt 
til kynna að þarna skal ekki fara inn fyrir. Útsýnispallar eru tveir á 
svæðinu og eru þeir byggðir úr timbri sem fellur vel að litum og legu 
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Mynd 26. Göngustígur afmarkaður 
með steinum af svæðinu.

Mynd 27. Göngustígur breytist í 
drullusvað ef bleyta liggur í honum.

Mynd 24. Yfirlitsskissa af Seltúni.

Mynd 25. Inngangur á hverasvæðið að Seltúni er greinilegur og upplýsinga- og 
aðvörunarskilti eru áberandi og ættu ekki að fara framhjá neinum ferðamanni.

landsins í kring. Þannig gefa útsýnispallarnir tækifæri til að komast 
eilítið nær hverunum og auka þannig möguleika á jákvæðri upplifun af 
svæðinu án þess að taka athyglina frá náttúrunni sjáfri. 
 Á Krýsuvíkursvæðinu eru fjölmargir gufu- og leirhverir á 
allstóru háhitasvæði. Seltún nefnist hluti svæðisins og er þar aðgengi að 
hverasvæðinu einna best fyrir ferðamenn. (Björn Hróarsson & Sigurður 
Sveinn Jónsson, 1991) Sama má segja um Seltún og Gunnuhver að 
mjög skýrt er hvert skal haldið inn á svæðið. Við innganginn á Seltúni 
eru auk þess mjög  áberandi aðvörunar- og upplýsingaskilti sem 
ættu ekki að fara framhjá neinum sem á leið þarna um. Gönguleiðin 
liggur í gegnum hverasvæðið sjálft og til þess að vernda viðkvæma 
náttúru og fætur ferðamanna er gengið á timburpalli hluta leiðarinnar. 
Slíkir timburstígar eru vel til þess fallnir að vernda náttúruna sem 
og að auðvelt er að fjarlægja þá án þess að skilja eftir gapandi sár í 
náttúrunni. Þeir hlutar stígsins þar sem ekki er gengið á timbri er gengið 
á yfirborðsefnum sem eru á staðnum nú þegar, þ.e. mestmegnis mold. 
Hluti leiðarinnar er afmarkaður með steinum af svæðinu í jöðrum 
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stígsins. Slík útfærsla fellur vel að landinu bæði hvað varðar legu og 
liti. Ókostur hennar er hins vegar sá að þegar gerir hláku eða rigningu 
verður moldin drullusvað og á nokkrum stöðum má sjá þar sem fólk 
hefur gengið út fyrir stíginn til að forðast drulluna og veldur þannig 
auknu raski.
 Í Skaftafelli má finna margar af perlum náttúru Íslands, s.s. 
fagra fjallasýn, Svartafoss og síðast en ekki síst skriðjökla sem leita 
úr fjöllunum niður á láglendið. Á Skaftafellsheiði eru nokkrir stígar 
sem leiða ferðamenn á staði til þess að upplifa fegurð náttúrunnar. 
Þeir eru að mestu leyti malarstígar sem byrja við gestastofu/tjaldsvæði 
og hlykkjast um birkiskóginn upp á heiðina fyrir ofan. Þar er útsýni 
yfir Skaftafellsjökul og fjöllin í kring. Leiðin er nokkuð fjölbreytt þar 
sem útsýni breytist eftir því sem ofar dregur auk þess sem umhverfið 
breytist úr því að vera mjög manngert á tjaldsvæðinu, inn í skóginn þar 
sem útsýni er takmarkað og upp á heiðina þar sem útsýni opnast til allra 
átta. Þannig verður upplifunin fjölbreytt. Á ákveðnum köflum er gengið 
á timburpöllum sem hlífa náttúrunni en sumsstaðar má sjá þar sem 
náttúran hefur látið á sjá vegna ágangs ferðamanna. Auk gönguleiða á 
Skaftafellsheiði liggur malbikaður göngustígur inn að Skaftafellsjökli 
þar sem hægt er að virða jökulinn fyrir sér neðan frá.
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Mynd 28. Skaftafellsheiði og nágrenni.

Mynd 30. Skaftafellsjökull leitar úr fjöllunum og niður á láglendið. Frá 
Skaftafellsheiði fæst gott útsýni yfir skriðjökulinn.

Mynd 29. Gönguleið á Skaftafellsheiði býður upp á gott útsýni yfir jökulsorfið 
landslagið í nágrenni Skaftafells. 
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3.7.2 ERLEND SVÆÐI
Dovrefjell er hluti af verndarsvæði fyrir villt hreindýr í Noregi 
en tilgangur verndarsvæðisins er að vernda stofninn, stuðla að 
rannsóknum og fræða almenning. (Norsk Villreinsenter, á.á.) U.þ.b. 1,5 
km langur göngustígur liggur frá bílastæði upp á Tverrfjell sem endar 
við útsýnisskála á toppnum. Stígurinn er einskonar söguleið þar sem 
merkt er hvernig náttúra og búseta hefur breyst frá lokum ísaldar og 
fram til dagsins í dag. Stígurinn er fær hjólastólum jafnt sem gangandi 
vegfarendum. (Norsk Villreinsenter, 2011) Útsýnisskálinn er látlaus en 
sker sig þó úr umhverfinu í kring vegna geometrískra forma sem ekki 
sjást í náttúrunni í kring. Hann gefur fólki tækifæri á að hvíla lúin bein á 
sama tíma og hægt er að njóta útsýnis þar sem ein hlið hans er einn stór 
gluggi. Þó skálinn skeri sig nokkuð úr umhverfinu dregur hann ekki úr 
möguleika náttúruupplifunar á svæðini, hann ýtir frekar undir að fólk 
njóti dvalarinnar og gefur þannig svæðinu aukið upplifunargildi. Hér 
á Íslandi mætti e.t.v. taka staði eins og þennan til fyrirmyndar. Þarna 
er lagður metnaður í að byggja aðlaðandi mannvirki en öll umgjörð 

Myndir 31-32. Stígur upp á Tverfjellet er ferðalag í gegnum sögu Noregs frá lokum 
ísaldar til dagsins í dag. (Myndir: villrein.no, t.v. og Auður Sveinsdóttir, t.h.)

Mynd 33. Útsýnisskáli á toppi Tverfjellet veitir skjól og hvíldarstað. ( Mynd: Klaas 
Van Ommeren)

Mynd 34. Sú hlið útsýnisskálans sem snýr út að Snøhetta svæðin er einn stór gluggi 
svo útsýnið sé sem best. (Mynd: Jan Olaf Stoli)
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Mynd 35. Malbikaður vegur er lagaður að landinu og dregur því ekki úr 
náttúruupplifun gesta. (Mynd: Auður Sveinsdóttir)

Mynd 36. Umferðarflæði er stjórnað svo hægt sé að takmarka átroðning á viðkvæma 
náttúru. (Mynd: Auður Sveinsdóttir)

Mynd 37. Móttökumiðstöð fyrir gesti þar sem hægt er að sinna grunnþörfum og 
fræðast um svæðið . (Mynd: Auður Sveinsdóttir)

er látlaus. Sagan sem stígurinn segir er gefur einnig svæðinu aukið 
upplifunargildi þar sem í raun er hægt að sjá með berum augum hvernig 
náttúran hefur breyst á undanförnum árþúsundum.
 Timanfaya þjóðgarðurinn er á eldfjallaeyjunni Lanzarote sem 
er hluti Kanaríeyjanna. Þjóðgarðurinn var stofnaður árið 1974 og 
er sérstaða vistkerfa og landslagsgerðar meginmarkmið verndunar. 
Timanfayan er eitt aðalaðdráttarafl ferðamanna á Lanzarote og er talið að 
yfir 90% gesta eyjarinnar heimsæki þjóðgarðinn. Mikil áhersla er lögð á 
að náttúran beri ekki skaða af ferðamannastrauminum. Reynt er að hafa 
stjórn á flæði ferðamanna sem heimsækja þjóðgarðinn svo hægt sé að 
vernda viðkvæma náttúru án þess að draga úr möguleikum ferðamanna 
á jákvæðri upplifun innan garðsins. (Gobierno de España, á.á) Ekki er 
leyfilegt að ferðast á eigin vegum innan þjóðgarðsins. Þegar komið er 
á aðkomusvæðið eru bílarnir skildir eftir, ferðamennirnir safnast upp í 
rútur og ferðast þannig um þjóðgarðinn og stoppa á ákveðnum stöðum 
til að njóta náttúrufegurðarinnar. Þannig er komið í veg fyrir spjöll 
vegna ágangs ferðamanna. (The Lanzarote Tourist Guide, á.á.) Hér á 
Íslandi hefur umræða um takmörkun á aðgengi ferðamanna skotið upp 
kollinum annað slagið og yfirleitt vekur hún hörð viðbrögð. Skemmst er 
að minnast umræðu um lokun Vonarskarðs fyrir vélknúnum ökutækjum 
árið 2010. Timanfaya þjóðgarðurinn er dæmi um að takmörkun 
umferðar getur verið jákvæð m.t.t. upplifunarmöguleika svæðisins. Ef 
umferð er takmörkuð eða henni stjórnað er betur hægt að mæta þörfum 
náttúrunnar og þannig halda í eiginleika náttúruupplifunar.
 Fiordland National Park á Nýja Sjálandi nær yfir mjög stórt 
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Myndir 38-39. Eiginleikar ósnertrar náttúru er yfirbragð Fiordland þjóðgarðsins. 
(Myndir: janenisabel, efri mynd og Kevin Saff, neðri mynd.).

svæði sem býður upp á marga upplifunarmöguleika og þvi hægt að 
mæta ólíkum þörfum og væntingum ferðalanga. Innan garðsins er hægt 
að ferðast með ýmsu móti til ólíkra staða sem hafa það sameiginlegt að 
mannleg áhrif eru nánast ekki til staðar. Öll uppbygging miðar að því 
að halda í einkenni svæðisins sem, fyrst og fremst, er óspillt náttúran. 
Svæði þar sem hægt að er að nálgast ýmis nútímaþægindi rúmast ekki 
innan marka þjóðgarðsins, það er nóg af slíkum svæðum annarsstaðar. 
Innan þjóðgarðsins er honum skipt upp í mismunandi svæði þar 
sem ákveðið er hvernig uppbyggingu skal háttað. T.d. eru ákveðin 
svæði sérmerkt sem ósnert eða villt svæði (e. wilderness areas) og er 
uppbyggingu þar haldið í algjöru lágmarki. (New Zealand Department 
of Conservation, 2007) Þarna eru settar mjög skýrar reglur um hvað 
má gera innan þjóðgarðsins og tekin sú afstaða að aðrar áherslur og 
afþreyingu má nálgast annarsstaðar, ekki er reynt að mæta þörfum og 
væntingum allra. Þannig er hægt að halda í þá eiginleika sem þykja 
æskilegir á þessu svæði.
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4 ATHUGUNARSVÆÐIÐ

4.1 ALMENN UMFJÖLLUN
Sólheimajökull er skriðjökull sem rennur til 
suðurs frá Mýrdalsjökli, fjórða stærsta jökli 
landsins. Fjöll eru að mestu móbergsfjöll, 
mynduð við neðansjávargos eða gos 
undir jökli. Vatnsmikil jökulá, Jökulsá á 
Sólheimasandi, rennur undan Sólheimajökli. 
(Mýrdashreppur, 2010) Næsti þéttbýlisstaður 
í austri er Vík í Mýrdal og eru þangað  um 30 
km en í vestri er Hvolsvöllur í 60 km fjarlægð. 
Á Skógum, um 10 km frá jöklinum, er lítill 
kjarni þar sem er gisting fyrir ferðamenn auk 
veitingasölu og upplýsingamiðstöðvar fyrir 
ferðamenn. 
 Sólheimajökull er fjölsóttur af 
ferðamönnum enda er aðgengi að honum 
nokkuð gott, einungis um 15-20 mínútna 
keyrsla er frá þjóðvegi 1 inn að jökli en 
aksturstími frá Reykjavík er um 2 klst. og 30 
mínútur. Vegna hlýnandi loftslags hafa miklar 
breytingar orðið á svæðinu síðustu áratugina 
en það hefur ekki komið í veg fyrir síaukinn 

Eyja�allajökulll
Mýrdalsjökull

Katla

Vík

Hvolsvöllur

Sólheimajökulll

Tind�öll

Mynd 40. Yfirlitsmynd af nágrenni athugunarsvæðisins. (Loftmynd: Google Earth)
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Kort 1. Yfirlitskort af athugunarsvæðinu við Sólheimajökul. Loftmyndin er frá árinu 2009 og hefur jökullinn hopað töluvert á þeim 4 árum sem liðin eru. (Loftmynd: Vigfús 
Þór Hróbjartsson, skipulagsfulltrúi Mýrdalshrepps / Hæðarlínur unnar af höfundi úr hæðargögnum frá Landmælingum Íslands.)
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áhuga og ásókn ferðamann. Jökullinn hefur hopað töluvert og þykir 
höfundi áhugavert að kynna sér hvað hefur breyst og hvernig líklegt er 
að þróunin verði. Fyrst og fremst er þetta þó fjölbreytt svæði sem hefur 
ótal marga ónýtta möguleika að mati höfundar.

4.2 STAÐA SKIPULAGS
Lítið er fjallað um umhverfi jökulsins í Aðalskipulagi Mýrdalshrepps 
2009-2025 en þar er fjallað um að efla eigi ferðaþjónustu í sveitarfélaginu 
og í uppbyggingu skal huga sérstaklega að vistvænni og menningar-
tengdri ferðamennsku. Ferðaþjónusta hefur vaxið mikið í hreppnum á 
síðustu árum og helsta markmiðið í uppbyggingu ferðaþjónustu er að 
lengja ferðamannatímann. (Mýrdalshreppur, 2010)
 Árið 2009 var gert deiliskipulag fyrir aðkomusvæði jökulsins 
og er þar gert ráð fyrir aðstöðu fyrir veitingasölu. Kaffihús, Café 
Sólheimajökull, var opnað sumarið 2012 auk þess sem vísir er kominn 
að bílastæði og gerður var stígur inn að jökli á vormánuðum 2012. 
Ósamræmi er milli deiliskipulagsuppdráttar og legu stígsins. Að sögn 
Vigfúsar Þórs Hróbjartssonar, fulltrúa skipulags- og byggingarmála hjá 
Mýrdalshreppi er unnið að nýju skipulagi fyrir svæðið.
 Sólheimajökull er innan marka Katla jarðvangs (Katla 
Geopark) en jarðvangur er alþjóðlegt hugtak sem var mótað vegna 
þarfarinnar til að samræma vernd, þróun og stjórnun margar af 
mikilvægustu svæðum jarðarinnar. Á vef Oxford Dictionaries (www.
oxforddictionaries.com) er geopark skilgreint á eftirfarandi hátt: ,, a 
UNESCO-designated area containing one or more sites of  particular 

geological importance, intended to conserve the geological heritage and 
promote public awareness of it, typically through tourism.”  Markmið 
Katla jarðvangsins er að vernda náttúruna, stuðla að sjálfbærri þróun, 
upphefja menningu staðarins og leggja áherslu náttúruferðamennsku. 
(Katla Geopark, 2012)

4.3 NÁTTÚRUVÁ
Við sem búum á Íslandi finnum vel fyrir því að hér ráða náttúruöflin för 
og maðurinn er eins berskjaldaður og aðrar lífverur sem byggja þessa 
jörð. Sólheimajökull er einn þeirra staða þar sem mikilvægt er að bera 
virðingu fyrir náttúruöflunum. Þar  sem grunlausir ferðamenn njóta 
náttúrufegurðar við jökulröndina eru öflugar eldstöðvar í næsta nágrenni. 
Helst ber að nefna eina stærstu eldstöð landsins, Kötlu sem liggur undir 
ísbreiðu Mýrdalsjökuls. Einnig eru fleiri eldstöðvar í grenndinni og 
eldgos þaðan geta haft áhrif á svæðið við Sólheimajökul, einkum vegna 
öskufalls en skemmst er að minnast gossins í Eyjafjallajökli árið 2010.

4.3.1 KÖTLUGOS OG JÖKULHLAUP
Katla er virk eldstöð sem hefur gosið að meðaltali tvisvar á öld frá 
landnámi skv. heimildum. Síðasta gos var árið 1918 en mögulegt er 
að lítil gos hafi orðið árin 1955 og 1999. (Mýrdashreppur, 2010) Gos 
í Kötlu eru sprengigos þar sem hraun renna vanalega ekki en mikil 
gjóska getur komið upp. (Jónas Elíasson, Guðrún Larsen, Magnús 
Tumi Guðmundsson og Freysteinn Sigmundsson, á.á.) Katla veldur því 
að Mýrdalsjökull er sá jökull á Íslandi sem mest ógn stendur af. (Helgi 



21

Mynd 41. Afrennslissvæði flóðs frá Kötlu (Mynd: 
Jónas Elíasson o.fl.).

Björnsson, 2009)
 Við gos í Kötlu geta komið snögg, vatnsmikil jökulhlaup 
(Almannavarnir ríkisins, á.á) en þau koma þegar hitinn frá eldstöðinni 
bræðir ísinn, vatnið nær að lyfta jökulísnum, rennur af stað og brýst 
undan jöklinum af miklum krafti. Krafturinn er svo mikill að stórir 
ísjakar, steinar og minni agnir berast með vatninu og valda gífurlegum 
skemmdum á för sinni. (Marshak, 2009) Sem dæmi má nefna er áætlað 
að flóðið sem kom í gosinu 1918 hafi náð 300.000 m3/sek þegar hæst 
stóð (Jónas Elíasson o.fl. á.á.) en til samanburðar þá er meðalrennsli 
Þjórsár við Urriðafoss 360 m3/sek skv. Vísindavef Háskóla Íslands. 
Kötluhlaup eru með stærstu vatnsflóðum á jörðinni. (Helgi Björnsson, 
2009)
 Kötluaskjan skiptist í þrjú afrennslissvæði þar sem bráðinn 
jökulísinn getur fundið leið til sjávar en staðsetning gossprungunnar í 
öskjunni mun ráða því hvar flóðið fer niður. Leiðirnar sem flóðvatnið 
hefur eru niður Kötlujökul til austurs, Entujökul til norðvesturs og 
Sólheimajökul til suðurs. Algengasta leið flóða er niður Kötlujökul en 
engu að síður er mikilvægt að vera viðbúin flóði á öllum vígstöðvum. 
(Jónas Elíasson o.fl. á.á.) Fari svo að flóðið leiti niður Sólheimajökul 
er líklegt að flóðið myndi leita niður Jökulsárgil, vestan við jökulinn. 
Hægt er að áætla að vatnsmagnið yrði milli 10.000 og 30.000 m3 en 
gilið er nokkuð þröngt svo flóðbylgjan yrði að öllum líkindum nokkuð 
há. (Helga María Heiðarsdóttir, 2013) Síðustu 4000 ár hefur allt að 
tugur Kötluflóða komið undan Sólheimajökli. Síðan land var numið á 
Íslandi hafa 20 gos orðið í Kötlu og í tveimur þeirra hefur flóðið komið 

undan Sólheimajökli. Sumarið 1999 kom flóð undan Sólheimajökli 
sem var um 20 milljón rúmmetrar að ummáli og voru merki um að 
kvika hafi skotist upp undir jökulbotninn þó ekki hafi komið gos í það 
skiptið. (Helgi Björnsson, 2009)



22

Myndir 43-44. Svipmyndir af bílastæði við Sólheimajökul teknar í mars 2013. Svona lítur bílastæðið út þegar er nokkuð rólegt á svæðinu en oft eru mun fleiri bílar á 
bílastæðinu og erfitt er fyrir fólk að átta sig á hvernig skal bera sig að.

Mynd 42. Sólheimajökull í marsmánuði 2013, ef vel er að gáð er töluverður fjöldi 
fólks bæði við og á jöklinum.

4.4 FERÐAÞJÓNUSTA Á SVÆÐINU
Vettvangsferðir höfundar á athugunarsvæðið hafa leitt í ljós að fjöldi 
fyrirtækja bjóða upp á ferðir að Sólheimajökli og er jökullinn ýmist 
aðal áfangastaðurinn er hluti af lengri ferð. Þrjú fyrirtæki bjóða upp 
á daglegar ferðir upp á jökulinn en auk þeirra er nokkuð um minni 
fyrirtæki sem bjóða upp á jöklagöngur sem koma sjaldnar. Fjöldi 
ferðamanna koma að jöklinum í skipulögðum ferðum og kemur þá 
oftast með rútum eða jeppum. Einnig er töluverður fjöldi ferðamanna 
sem koma á eigin vegum. Oft á tíðum er ekki þverfótað fyrir bílum 
á svæðinu og ljóst er að bregðast þarf við því á einhvern hátt, bæði 
vegna öryggis fólks sem og læsileika umhverfisins, þ.e. að fólk viti 
hvert það á að fara. Helstu hagsmunaaðilar á svæðinu eru ferðamenn, 
ferðaþjónustuaðilar og landeigendur en viðbúið er að ekki séu allir á 
sama máli um hvernig best er að haga skipulagi við jökulinn. 
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Við Sólheimajökul er landið nokkuð fjölbreytt, þarna er fjallendi, 
sandauðn og hæðótt land. Landið ber þess merki að ekki er ýkja langt 
síðan það kom undan jökli, allt athugunarsvæðið var undir jökli á 
19. öldinni og hefur jökullinn verið að skríða til baka  mestalla 20. 
öldina. Undanfarin 2-3 ár hefur mátt fylgjast með lóni myndast við 
jökulsporðinn. Gróður hefur náð sér nokkuð á strik á svæðum sem 
hafa verið jökullaus í töluvert langan tíma. Nær jöklinum minnkar 
gróðurþekjan og er svo má segja ekki til staðar næst jöklinum, þó eitt 
og eitt strá sé á stangli. Landið er því viðkvæmt fyrir uppbyggingu ef 
halda á í náttúrulegt yfirbragð og halda mannlegum áhrifum í skefjum. 
Vanda þarf vel til verks við hönnun og staðsetningu mannvirkja og 
ákvörðun um staðsetningu.
 Hlutföll eru breytileg innan athugunarsvæðisins þar sem 
sumsstaðar heldur það nokkuð vel utan um gesti sína en annarsstaðar er 
rýmið mun opnara. Auknir upplifunarmöguleikar fylgja margbreytilegu 
landslagi og því telst þessi breytileiki til kosta svæðisins að mati 
höfundar. Lítill breytileiki í stærðarhlutföllum gerir umhverfið eintóna 
en þegar breytileikinn eykst verður fjölbreytnin meiri. Hlutföll breytast  
eftir staðsetningu  áhorfandans, t.d. getur fjalllendi virkað lítið og 
eintóna úr fjarlægð en þegar nær dregur verða fjöllin stór og há miðað 
við áhorfandann. (Bell, 2004)
 Land á athugunarsvæðinu er að hluta til þjóðlenda og að hluta 

5 LANDSLAGSGREINING

til eignarland. Lög nr. 58/1998 um þjóðlendur og ákvörðun marka 
eignarlanda, þjóðlendna og afrétta voru sett árið 1998 og er land sem 
komið hefur undan jökli síðan þá þjóðlenda en þar fyrir utan er land í 
eigu Ytri-Sólheimajarða. (Óbyggðanefnd, 2004)

5.1 VEÐURFAR
Höfundur hefur kynnst því á eigin skinni að oft kemur vindstrengur 
niður Jökulsárgil, vestan megin Sólheimajökuls. Einnig nær vindurinn 
sér oft á strik þegar hann kemur beint niður jökulinn og getur þá verið 
nokkuð kaldur. Helst kemur rigning með suðlægum áttum.

5.2 AÐKOMA AÐ SVÆÐINU
Vegur nr. 221, Sólheimajökulsvegur, liggur frá þjóðvegi 1 inn að 
Sólheimajökli. Hann er flokkaður sem tengivegur og er um 4 km 
langur malarvegur. (Mýrdalshreppur, 2010) Töluverð breyting verður á 
umhverfi ferðamanna þegar beygt er út af þjóðvegi 1, farið af malbikinu 
og yfir á malarveginn. Blómlegt landbúnaðarland á suðurlandinu tekur 
enda, merki um mannabyggð taka enda og gróðurþekjan verður mun 
strjálli. 
 Höfundur hefur tekið eftir því að margir erlendir ferðamenn 
virðast óöruggir að keyra eftir malarveginum og jafnvel veigra sér 
við að keyra hann. Algengt er að bílaleigubílum hefur verið lagt út í 
vegkantinn og ferðamenn ákveðið að ganga inn að jökli. 



24

Myndir 45. Á þjóðvegi 1 í nágrenni Sólheimajökuls er 
keyrt á malbiki í gegnum blómlegt landbúnaðarland.

Mynd 46. Malbikið yfirgefið og haldið á vit óvissunnar 
á malarveginum, burt frá mannlegum áhrifum og 
upplifun jökulferðar hefst.

Mynd 47. Vegur 221 inn að Sólheimajökli.
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Kort 2 - Staðháttagreining. Loftmyndin er frá árinu 2009 og hefur jökullinn hopað töluvert síðan þá og landið breyst nokkuð. T.a.m. hefur lón myndast við jökulsporðinn 
árið 2013 þar sem jökullinn nái fram árið 2009. (Loftmynd: Vigfús Þór Hróbjartsson, skipulagsfulltrúi Mýrdalshrepps / Hæðarlínur unnar af höfundi úr hæðargögnum frá 
Landmælingum Íslands)
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5.3 HUGMYNDAFRÆÐI GREININGA

Forsendur skipulagsvinnu er að greina aðstæður og landslagið. Í þessu 
tilviki er byggt á hugmyndafræði Simon Bell (Elements of Visual 
Design in the Nature, 2dn edition), Catherine Dee (Form and Fabric 
in Landscape Architecture) og Kevin Lynch (The Image of the City) 
og er ætlað að draga fram einkenni náttúru og landslags. Niðurstöður 
þessara greininga verða notaðar til þess að tengja saman þessa ólíku 
þætti upplifunar.

KENNILEITI 
Einfaldar eindir í umhverfinu sem skera sig úr á einhvern hátt og þurfa 
því að vera einstök eða sérstæð. Kennileiti verða auðþekkjanlegri og 
líklegri til að skera sig úr ef þau hafa skýra afmörkun, skera sig úr 
bakgrunninum og annað hvort sjást úr töluverðri fjarlægð eða skapa 
andstæðu við umhverfi sitt. (Lynch, 1998) .  Nálgun Lynch er á þá leið 
að hjálpa fólki við að staðsetja sig og rata um umhverfi sitt og því er 
sú nálgun tekin hér. Þannig geta kennileiti aukið öryggistilfinningu 
ferðamanna og hafa þannig áhrif á hvernig upplifun svæðið hefur upp 
á að bjóða.

MÖRK 
Mörk eru hlutfallslega lítil rými sem sitja á milli stærri rýma og tengja 
saman landslagið. Marka oft byrjun eða enda, hvíld eða eftirvæntingu. 
(Dee, 2001) Ferðalagið úr einu rými í annað hefur áhrif á hvernig fólk 

upplifir umhverfi sitt og eru þá mörkin milli rýmanna ekki síst mikilvæg. 
Þau geta verið skýrt afmörkuð og greinileg eða óljós og heldur huglæg 
frekar en hlutlæg.    Eðli markanna getur verið fráhrindandi/ógnvekjandi 
og allt upp í að vera spennandi og draga ferðalanginn áfram. Þannig geta 
mörk rýma stjórnað ferðalaginu, t.d. ef mörkin eru fráhrindandi velur 
fólk að fara eitthvað annað og missir e.t.v. af rýminu handan markanna.

RÝMI OG HLUTFÖLL
Rými er andstæða massa, láréttur flötur umkringdur lóðréttum flötum 
(veggjum). (Dee, 2001) Rými þar sem fólk hefur góða yfirsýn og 
möguleika á flótta eru þau rými sem fólki hugnast best. (Páll Jakob 
Líndal. 2012)  Hlutföll rýmis eru háð hæð og breidd flatanna sem 
mynda rýmið og tilfinning um umlykingu fer eftir hlutfallinu þar á 
milli. Hlutföll gefa til kynna stærð einda í umhverfinu í samanburði við 
mann eða landslag, við metum umhverfi okkar við stærð okkar sjálfra. 
Stærð er oft álitin óhlutbundin en er í raun háð mælikvarðanum sem 
er notaður hverju sinni. Stórar, háar eða djúpar eindir í umhverfinu 
heilla fólk oft, þær fylla okkur óttablandinni virðingu. Smáar eindir í 
umhverfinu geta líka heillað en á annan hátt, þær eru ekki yfirþyrmandi 
eða ógnandi og hafa minni sjónræn áhrif heldur en stórar eindir. (Bell, 
2004) Hér verður skoðað hvernig hlutföll eru innan athugunarsvæðisins 
og hvernig lóðréttir og lágréttir fletir byggja upp rýmin. Ekki verður 
leitast við að hafa áhrif á hlutföll náttúrunnar í hönnunartillögu heldur 
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einungis verið að rannsaka hvernig hlutföllin eru og áhrif þeirra á 
upplifun. 

GRÓÐURÞEKJA 
Land við Sólheimajökul er mislangt komið í ferlinu að verða fullgróið 
og er töluverður breytileiki innan athugunarsvæðisins. Þannig getur 
gróðurframvindan haft töluvert að segja varðandi ásýnd og eiginleika 
lands innan athugunarsvæðisins. Hér verður skoðað hvernig gróður 
hefur náð sér á strik á landi sem hefur komið undan jökli á síðustu 
áratugum.

ÁFERÐ OG MYNSTUR LANDS 
Mynstur, litur, áferð og ljós stuðla að fjölbreytileika landslags sem og 
einfaldleika og samfellu þess. Mynstur hefur jákvæð áhrif á fólk þar 
sem það skapar reglu og fólk getur áttað sig á umhverfi sínu. Áferð 
gefur fólki færi á að skilja það sem það sér með snertingu, áferð getur 
verið fín eða gróf og tengist mjög ljósi í umhverfinu. (Dee, 2001) 
Gróðurframvinda hefur mikil áhrif á áferð landsins en yfirborð lands 
við jökulsporðinn er mislangt á veg komið varðandi gróðurframvindu 
og er áferð landsins því töluvert fjölbreytt. Í næstu köflum verður reynt 
að draga fram mismun í áferð og mynstri landsins.

LITIR Í UMHVERFINU 
Litir, líkt og áferð, tengist mjög ljósi í umhverfinu og breytingar geta verið 
miklar eftir styrk ljóssins. Hönnuður þarf að skoða litina í umhverfinu, 

hvernig hann breytist eftir árstíðum, sterkir og daufir litir, hvað sker sig 
úr og hvað fellur í bakgrunninn. (Dee, 2001) Litgreining hefur hér fyrst 
og fremst þann tilgang að skoða hvaða litir eru í umhverfinu til að hægt 
sé að skilgreina hvaða liti er æskilegt að nota í hönnun mannvirkja á 
svæðinu til að þau falli sem best að landslaginu.

JÖKULHÖRFUN 
Jökullinn hefur verið að hopa síðustu ár og hefur umhverfið við 
sporð Sólheimajökuls breyst mikið. Jökulhörfunin hefur mikil áhrif 
á ferðaþjónustu og uppbyggingu á svæðinu. Í skipulagstillögu fyrir 
svæðið er jökulhörfunin einn af helstu þáttum sem þarf að taka tillit til.
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5.4 SVÆÐASKIPTING 
Svæðið sem skoðað er sérstaklega í þessari 
ritgerð er núverandi aðkomusvæði að 
jöklinum auk dalverpis austan þess, hér 
nefnt austursvæði (sjá kort 3). Svæðið er 
afmarkað í suðri af hæðóttum jökulaurum, 
vestri af árfarvegi Jökulsár á Sólheimasandi, 
norðri af Sólheimajökli og í austri af hlíðum 
Ystuheiðar og Hrossatungna. Svæðinu er 
skipt í 4 undirsvæði; vestursvæði, suðursvæði, 
austursvæði og Jökulhaus. Fjallað verður 
sérstaklega um 3 þeirra,  austur-, vestur- og 
suðursvæði. Jökulhaus, 258 m hátt fjall, liggur 
á mörkum svæðanna þriggja og blandast inn í 
umræðu um hvert svæði fyrir sig. 
Fljótt á litið hafa svæðin  ólíka eiginleika og 
er skiptingunni ætlað að hjálpa höfundi og 
lesendum að átta sig á aðstæðum. Reynt verður 
að draga fram styrkleika og veikleika hvers 
svæðis fyrir sig auk ólíkra eiginleika þeirra. 
Að lokum er vonast til að nokkuð skýr mynd 
verði komin á heildarsvæðið svo höfundur og 
lesendur fái tilfinningu fyrir möguleikum þess 
sem ferðamannastaðar.
 Suðursvæði afmarkast af Jökulhaus til 
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Austursvæði

Suðursvæði

Vestursvæði

N

norðausturs, farvegi Jökulsár á Sólheimasandi til vesturs, gömlum jökulgörðum til norðurs og 
suðurs. Vestursvæði afmarkast af Jökulahaus til austurs, farvegi Jökulsár til vesturs, gömlum 
jökulgarði til suðurs og til norðurs af Sólheimajökli og lóni framan við jökulinn. Austursvæði 
afmarkast af Jökulhaus til vesturs, jökulaurum til suðurs, Sólheimajökli til norðurs og hlíðum 
Ystuheiðar og Hrossatungna til austurs.
 Hér á eftir verður fjallað um hvert svæði fyrir sig í texta og með myndum.

Kort 3 - Yfirlistkort af svæðaskiptingu athugunarsvæðis. (Loftmynd: Vigfús Þór Hróbjartsson, skipulagsfulltrúi 
Mýrdalshrepps / Hæðarlínur unnar af höfundi úr hæðargögnum frá Landmælingum Íslands).
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5.4.1 SUÐURSVÆÐI

Jökulsá á 
Sólheimasandi

Café 
Sólheimajökull

HestaþingshálsSængeyjar
Ystaheiði Sólheimajökull

Mynd 48. Café Sólheimajökull og bílastæði. Mynd 49. Horft til vesturs frá ytri mörkum suðursvæðis, rætur Jökulhauss t.h., Café 
Sólheimajökull og Litlafjall í fjarska.

Mynd 50. Horft til suðurs yfir suðursvæði frá rótum Jökulhauss.

Á leiðinni að Sólheimajökli er suðursvæði fyrsta svæðið sem komið 
er inn á. Þar er aðkomusvæði fyrir ferðamenn, Café Sólheimajökull og 
bílastæði. Gámahús hýsir kaffihúsið og ber umhverfi þess merki um að 
frágangi í kring sé ekki lokið. Göngustígur liggur frá kaffihúsinu inn að 
jökli en hann liggur  á mörkum vestursvæðis og Jökulhauss. Landið er 
nokkuð slétt en dálítið hæðótt er við syðri útmörk svæðisins. Ekki er 
útsýni yfir jökulinn frá  suðursvæði.
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KENNILEITI
Jökulhaus er mest áberandi kennileiti á 
suðursvæði. Einnig eru kaffihúsið og bílastæði  
áberandi kennileiti sem og göngustígurinn inn 
að jökli.

MÖRK
Við syðri mörk svæðisins er hæðótt landslag 
sem tekur á móti ferðamönnum. Vegurinn 
hlykkjast inn um hólana og skapar nokkuð 
áhugaverða aðkomu. Engin mörk liggja 
innan svæðisins heldur er suðursvæði eitt 
rými. Vestan við kaffihúsið er farið niður 
litla hæð sem myndar mörk milli suður- og 
vestursvæðis. Þar verða töluverðar breytingar 
á gróðurþekju og áferð lands.

Mynd 51. Jökulhaus, einna mest áberandi kennileiti á 
suðursvæði.

Mynd 52. Café Sólheimajökull og bílastæði eru eitt 
kennileita suðursvæðis.

Mynd 53. Göngustígur frá kaffihúsi að jökli liggur við 
vesturrætur Jökulhauss og er eitt kennileita svæðisins.

Mynd 54. Hæðótt land myndar syðri mörk 
suðursvæðis

Mynd 55. Rætur Jökulhauss teyja sig til suðurs og mynda mörk milli suður- og 
austursvæðis.

Mynd 56. Kaffihúsið stendur við litla hæð sem myndar mörkin milli suður- og 
vestursvæðis.



31

0m 500m

Hallgrímskirkja 74,5 m
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0m 500m

RÝMI OG HLUTFÖLL
Mjög opið rými, opið til flestra átta nema 
norðausturs þar sem Jökulhaus lokar því. 
Nokkuð víðsýnt er til suðurs. Segja má að 
lofti vel um svæðið því hlíðar fjallanna í 
kring, sem loka svæðinu liggja töluvert fyrir 
utan svæðið sjálft.

GRÓÐURÞEKJA
Landið er að mestu gróið en ógrónir blettir 
eru hér og þar. Gróður sem er til staðar er 
jarðlægur; mosi, grös og strá. Hér og þar 
hafa jarðlægar víðitegundir og berjalyng náð 
fótfestu. Líklega bera sandur og aska nokkra 
sök á að land er ekki meira gróið en raun ber 
vitni. 

ÁFERÐ OG MYNSTUR
Hér hefur nokkuð af gróðri náð fótfestu en 
allstórir fletir eru enn gróðurlausir, þar er að 
mestu sandur og aska. Áferð landsins er mjúk 
þar sem yfirborðsefni eru fín; smásteinar, aska 
og jarðlægur gróður. Hér og þar eru stærri 
steinar og grjót sem brjóta upp mynstrið og 
áferðin verður grófari.

Mynd 57. Snið frá vestri til austurs í gegnum suðursvæði, Jökulhaus í baksýn.

Myndir 58-59. Gróðurþekja á suðursvæði.

Myndir 60-61. Mjúk áferð lands á suðursvæði.
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Mörk við rætur 
Jökulhauss

Mörk, hæðótt land myndar 
syðri mörk svæðisins

Jökull 1989

Kort 4. Yfirlitskort yfir suðursvæði (Loftmynd: Vigfús Þór Hróbjartsson, skipulagsfulltrúi Mýrdalshrepps / 
Hæðarlínur unnar af höfundi úr hæðargögnum frá Landmælingum Íslands).

Mynd 62. Einkennandi litir á suðursvæði.

JÖKULHÖRFUN
Allt til ársins 1996 náði jökullinn að 
mörkum milli suður- og vestursvæðis skv. 
deiliskipulagi frá árinu 2009. Á 19. öld var 
suðursvæði alþakið ís (Friis, 2011), sjá kort 4. 
Viðbúið er að mörgum þyki langt inn að jökli 
frá suðursvæði og   mun sú vegalengd sífellt 
lengjast eftir því sem jökullinn hopar meira. 
Taka þarf afstöðu til þess hvort hleypa eigi 
farartækjum nær jöklinum en gert er í dag eða 
leita annarra leiða til að sytta þessa vegalengd 
í hugum fólks.

LITIR
Grænir, gráir og svartir tónar eru ríkjandi en 
glittir í brúna tóna í fjallshlíðum til vesturs. Á 
haustin eru haustlitir áberandi.
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5.4.2 VESTURSVÆÐI

Jökulsárgil

Litlafjall

Sólheimajökull

Hestaþingsháls
Jökulsá á 

Sólheimasandi
Votagjá Bílastæði fyrir

ferðamenn Lón við jökul-
sporðinn

jaðar vestursvæðis

mörkMynd 66. Yfirlitsmynd af vestursvæði, horft til vesturs frá rótum Jökulhauss.

Annað tveggja aðkomusvæða fyrir 
ferðamenn er á þessu svæði, bílastæði  sem 
afmarkað er með lítilsháttar girðingu sem er 
í lamasessi. Engin aðstaða er á þessu svæði 
ef frá er talið bekkur sem settur var upp af 
Íslenskum Fjallaleiðsögumönnum til að 
þjónusta viðskiptavini sína. Aðvörunarskilti 
er við bekkinn og er það eina ábendingin sem 
ferðamenn fá varðandi hættur við jökulinn. 
Landið á vestursvæði er að hluta til þjóðlenda 
og hluta til eignarland. Fari svo að Kötluflóð 
leiti niður Sólheimajökul er vestursvæði í 
mestri hættu þar sem flóð myndi að öllum 
líkindum fara niður Jökulsárgil.

Mynd 63. Aðvörunarskilti við 
Sólheimajökul.

Mynd 64. Lítil girðing afmarkar bilastæði á vestursvæði en ástand 
hennar er heldur bágborið.

Mynd 65. Bekkur á vegum ferðaþjónustufyrirtækis til að þjónusta viðskiptavini sína er eina aðstaðan á svæðinu. 
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KENNILEITI
Jökulhaus, Sólheimajökull og bílastæði fyrir 
ferðamenn eru helstu kennileiti á þessu svæði. 
Vegurinn getur einnig talist sem kennileiti

MÖRK 
Eins og fjallað var um í umfjöllun um 
suðursvæði liggja mörk suður- og vestursvæðis 
um litla hæð á syðri hluta vestursvæðis. Rætur 
Jökulhauss mynda mörk milli flatlendisins 
í dalbotninum og hlíðarinnar. Einnig eru 
mörk upp við jökulinn og eru það útmörk 
vestursvæðis til norðurs. Bakkar Jökulsár á 
Sólheimasandi og lóns sem myndast hefur 
á síðustu árum við jökulsporðinn marka ytri 
mörk vestursvæðis.

Mynd 67. Sólheimajökull er áberandi kennileiti á 
vestursvæði og mörk þess til norðurs.

Mynd 73. Jökulsporðurinn myndar nyrðri mörk 
vestursvæðis.

Mynd 71. Lítil hæð liggur á milli vestur- og 
suðursvæðis og myndar mörk þar á milli.

Mynd 69. Vesturhliðar Jökulhauss eru eitt kennileita 
vestursvæðis sem og mynda eystri mörk þess.

Mynd 70. Bílastæði á vestursvæði er eitt kennileita svæðisns.

Mynd 72. Jökulsá á Sólheimasandi og lón við upptök 
árinnar mynda mörk svæðisins til vesturs.
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0m 500m Hallgrímskirkja 74,5 m

RÝMI OG HLUTFÖLL
Hér er rýmið þrengra en á suðursvæði en 
þó mjög opið.  Afmarkast af Jökulhaus til 
austurs, Litlafjalli og Hestaþingshálsi til 
vesturs, Sólheimjökli til norðurs en er opið út 
dalinn til suðurs.

GRÓÐURÞEKJA 
Gróðurþekja er nánast engin. Staðir þar sem 
gróður hefur náð fótfestu eru helst þar sem 
nýtur skjóls frá köldum vindi sem kemur 
niður jökulinn sem og staðir sem eru í skjóli 
fyrir augum ferðamanna á leið að jökli, e.t.v. 
er skorti á salernisaðstöðu um að þakka að 
þeir staðir fá meiri vökvun en aðrir.

ÁFERÐ OG MYNSTUR
Stórgrýti og allt niður í fínustu ösku mynda 
áferð landsins á vestursvæði og er áferð 
mjúk úr fjarlægð en verður gróf þegar hort 
er í svörðinn. Þar sem gróður er afar lítill á 
svæðinu er áferðin heldur einsleit. Mynstur er 
óáberandi en sést helst í dálitlum hæðarmun 
innan svæðisins hér og þar.

Mynd 74. Snið frá vestri til austri yfir dalinn sem vestursvæði liggur í.

Mynd 76. Gróður á vestursvæði nær sér helst á strik 
þar sem nýtur eilítils skjóls.

Mynd 75. Gróðurþekja er mjög strjál á vestursvæði.

Mynd 77. Áferð landsins er nokkuð einsleit og þegar 
horft er úr fjarlægð eru hún mjúk.

Mynd 78. Þegar horft er í svörðinn er áferð landsins 
gróf.
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Mynd 79. Einkennandi litir vestursvæðis.

LITIR 
Gráir og svartir tónar eru ráðandi á láréttum 
flötum en grænir og brúnir tónar sjást til fjalla. 
Hér og þar má sjá græna depla á dalbotninum 
þar sem gróður hefur náð fótfestu. Að hausti 
koma fram rauðir, gulir og brúnir haustlitir í 
gróðurþekju, mest til fjalla. Jökullinn býður 
upp á hvíta, bláa, gráa og svarta tóna.

JÖKULHÖRFUN
Árið 2001 náði jökullinn langleiðina að 
bílastæðinu á vestursvæði en nánast allt svæðið 
var þakið jökulís árið 1996 skv. deiliskipulagi 
frá árinu 2009. Árið 1989 náði jökullinn ívið 
sunnar en syðri mörk vestursvæðis (Friis, 
2011), sjá kort 5. Jökullinn færist sífellt fjær 
bílastæðinu á vestursvæði og þykir höfundi 
líklegt að ferðaþjónustan, bæði fyrirtæki og 
ferðamenn, muni fara fram á að hægt verði að 
keyra nær jöklinum þegar fram líða stundir. 
Það þarf því að taka afstöðu til þess hvort 
framlengja eigi veginn svo hægt sé að keyra 
lengra inn dalinn eða hvort leita skuli annarra 
leiða til að koma fólki nær ísnum.
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Kort 5. Yfirlitskort yfir vestursvæði. (Loftmynd: Vigfús Þór Hróbjartsson, skipulagsfulltrúi Mýrdalshrepps / 
Hæðarlínur unnar af höfundi úr hæðargögnum frá Landmælingum Íslands)
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5.4.3 AUSTURSVÆÐI

YstaheiðiSólheimajökull
Jökulhaus

mörk milli rýmamörk milli rýma

Hrossatungur

land undir jökli 1989

Atlantshaf

Mynd 85. Yfirlitsmynd af austursvæði.

Myndir 81-83. Mannleg áhrif eru ekki til staða á austursvæði, náttúrulegt yfirbragð 
ræður ríkjum.

Mynd 84. Sólheimajökull lokar svæðinu til norðurs en við jökulinn er nánast engin 
gróðurþekj, ólíkt syðri hluta svæðisins.

Mynd 80. Suðurhluti ausursvæðis er vel gróinn.

Austursvæði er stærst svæðanna þriggja  og liggur í  dalverpi austan við 
Jökulhaus, frá syðri enda fjallsins inn að jökli norðan þess. Á svæðinu 
hefur engin uppbygging átt sér stað og áhrifa mannsins gætir ekki. Á 
norðurenda svæðisins, sérstaklega ef gengið er upp hlíðar Jökulhauss, 
er útsýni yfir jökulinn mjög gott. Fjölbreytni er mest innan austursvæðis 
af svæðunum þremur.
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KENNILEITI
Jökulhaus er helsta kennileiti svæðisins. Lítil 
hæð og gil eru í munna dalsins og hæðótt 
svæði er við norðurenda Jökulhauss sem 
einnig má kalla kennileiti.

MÖRK
Austursvæði skiptist upp í þrjú minni rými 
og eru mörk þar á milli. Auk þeirra eru 
mörk við syðri og nyrðri enda svæðisins, 
smáhæðótt land í suðri og jökuljaðarinn í 
norðri. Fjallshlíðar sitt hvoru megin dalsins 
marka ytri mörk til vesturs og austurs. Þannig 
má segja að mörk séu sex innan og á jöðrum 
svæðisins.

RÝMI OG HLUTFÖLL
Dalurinn er nokkuð þröngur, mun þrengri 
en á suðursvæði og töluvert þrengri en á 
vestursvæði. Miðhluti dalsins er þrengstur en 
opnast síðan inn að jökli og verður upplifunin 
mjög sterk þegar þröngur dalurinn opnast og 
útsýni fæst yfir ísbreiðuna. Rýmið heldur mun 
betur utan um manneskju heldur en suður- og 
vestursvæði.

0m 500m

0m 500m
0m 500m

Hallgrímskirkja 74,5 m

Hallgrímskirkja 74,5 m

Hallgrímskirkja 74,5 m

0m 500m

0m 500m

0m 500m
0m 500m

Hallgrímskirkja 74,5 m

Hallgrímskirkja 74,5 m

Hallgrímskirkja 74,5 m

0m 500m

Mynd 86. Jökulhaus er eitt aðal kennileiti 
austursvæðis, líkt og á hinum svæðunum tveimur.

Mynd 87. Hæð og gil á syðri hluta austursvæðis 
mynda bæði mörk og kennileiti.

Mynd 88. Hæðótt land á norðurenda austursvæðis 
mynda bæði mörk og kennileiti.

Mynd 89. Snið, vestur til austurs á suðurhluta 
austursvæðis.

Mynd 90. Snið, suðvestur til norðaustur á norðurhluta austursvæðis.
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GRÓÐURÞEKJA 
Nokkuð mikil gróðurþekja er fjærst jöklinum. 
Gróðurinn er jarðlægur, mosi, gras og strá en 
hér og þar má sjá jarðlægar víðitegundir og 
berjalyng. Gróðurþekja er áberandi mest í 
lægðum. Þegar nær dregur jöklinum minnkar 
gróðurþekjan og við nyrðri enda Jökulhauss 
verða miklar breytingar á henni. Norðan við 
mörkin sem liggja við nyrðri enda Jökulhauss 
er nánast ekki stingandi strá en sunnan þeirra 
hefur gróður náð sér nokkuð á strik.

ÁFERÐ OG MYNSTUR
Jarðlæg gróðurþekjan myndar eins og mjúkt 
teppi á syðri hluta svæðisins þar sem gróður 
hefur lokað á minni grjót og steina. Þegar 
gróðurþekjan fer minnkandi nær jöklinum 
verður áferðin grófari og harðari. Hún er hvað 
hörðust á miðhluta austursvæðis þar sem 
gróður hefur lokað á minnstu steina en aðrir 
standa upp úr gróðurþekjunni. Inni við jökul 
mýkist áferðin aftur eilítið þar sem meiri 
samfella er í stærð grjóts og steina. Áferðin er 
þó ennþá heldur hörð.

Mynd 92. Þegar norðar dregur á austursvæði verður 
gróðurþekjan strjálli.

Mynd 91. Gróður hefur náð sér vel á strik á syðri 
hluta austursvæðis.

Mynd 94. Á miðhluta austursvæðis verður áferðin 
grófari, minni gróðurþekja og steinar standa uppúr.

Mynd 93. Þar sem gróður hefur náð sér best á strik er 
áferð landsins mjúk og nokkuð einsleit.

Mynd 95. Gróður er nánast ekki til staðar á norðurhluta svæðisins og áferð mýkist frá því sem er á miðhlutanum.



40

LITIR 
Grænir tónar eru ríkjandi þar sem gróðurinn 
er hvað mestur. Fer síðan yfir í svarta og 
gráa tóna þegar nær dregur jökli. Einnig eru 
brúnleit hraunlög sjáanleg. Í vettvangsferð 
sem farin var í mars 2013 mátti einnig sjá 
rauða tóna í gróðurþekjunni. Að hausti verða 
haustlitir áberandi í gróðurbreiðunni.

JÖKULHÖRFUN
Ógróna svæðið á nyrsta hluta austursvæðis 
var þakið jökli allt þar til 1989. Nánast allt 
austursvæði var undir jökli á 19. öldinni 
(Friis, 2011), sjá kort 6. Austursvæði er í raun 
í mestum tengslum við jökulinn sjálfan af 
svæðunum þremur og ætla má að svo verði í 
nokkurn tíma til viðbótar jafnvel þó jökullinn 
haldi áfram að hopa.

0 m 1000 m

snið 1þjóðlenda

M
örk jökulsins 

eignarland

þjóðlenda

eignarland
2013

Jö
ku

ll á
 6.-7

. ö
ld

Jökull 

Jökull á 19. öld

1989

Sólheimajökull

Jökulhaus

Hrossatungur

bílastæði

Café 
Sólheimajökull

Austursvæði

Suðursvæði

Vestursvæði

Jökullón í stað 
jökuls árið 2013

göngustígur

Mörk út af miðsvæði

Mörk inn að
miðsvæði

Mörk út af ausursvæði

Mörk milli suður- 
og austursvæðis

N

Kort 6. Yfirlitskort af austursvæði. (Loftmynd: Vigfús Þór Hróbjartsson, skipulagsfulltrúi Mýrdalshrepps / 
Hæðarlínur unnar af höfundi úr hæðargögnum frá Landmælingum Íslands)

Mynd 96. Einkennandi litir austursvæðis.
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5.5 SÝN FERÐAÞJÓNUSTUAÐILA OG FERÐAMANNA
Til að gera sér betur grein fyrir upplifun gesta á svæðinu var gerð lausleg 
könnun meðal ferðamanna, byggð á viðtölum og spurningalistum. 
Einnig var haft samband við aðila ferðaþjónustufyrirtækja sem gera út 
ferðir að og á jökulinn. 

5.5.1 SÝN FERÐAÞJÓNUSTUAÐILA 
Sólheimajökull hefur þann stóra kost fyrir ferðaþjónustufyrirtæki 
að vera í hentugri fjarlægð frá Reykjavík svo auðvelt er að gera út 
dagsferðir úr borginni og voru viðmælendur sammála um að ísbreiða 
jökulsins væri aðal, og jafnvel eina, aðdráttaraflið. 
 Ferðaþjónustuaðilar voru sammála um að vegurinn inn að jökli 
sé aðalvandamálið á svæðinu, vegna ófærðar á vetrum og slits á bílum 
fyrirtækjanna. Skortur á aðstöðu fyrir fólk að komast á salerni er einnig 
vandamál. Kaffhúsið sem opnað var á vormánuðum 2012 virðist ekki 
hafa tekið almennilega á þeim vanda.
 Uppbygging við jökulröndina er eitthvað sem viðmælendur úr 
ferðaþjónustunni vildu sjá, það myndi bæta aðstöðu fyrirtækjanna til að 
þjónusta sína viðskiptavini og myndi draga úr sóðaskap í umhverfinu ef 
fólk gæti farið inn á salerni.

5.5.2 SÝN FERÐAMANNA
Þegar ferðamenn voru beðnir um að lýsa tilfinningunni sem svæðið 
gaf þeim voru svörin nokkuð fjölbreytt. Staðurinn þótti friðsæll  og 
afskekktur en það kom a.m.k. einum viðmælanda úr jafnvægi þó 
honum þætti áhugavert að upplifa það. Flest svörin báru með sér að 

viðkomandi þætti mikið til náttúrunnar koma.
 Varðandi öryggistilfinningu á staðnum upplifðu flestir að þeir 
væri nokkuð öruggir, helmingur svarenda gaf einkunn 9-10 á skalanum 
1-10 þar sem 1 er verst og 10 er best. 5 var lægsta einkunn sem svæðið 
fékk.
 Áhugaverðustu eiginleikar svæðisins tengjast helst jöklinum 
sjálfum; ísbreiðan og landslag jökulsins. Einn viðmælandi furðaði sig á 
því að engin tré væru sjáanleg og einnig vöktu snjóhvít fjöll aðdáun.
 Þegar spurt var út í verstu hluta svæðisns voru svörin nokkuð 
einróma að svört askan væri verst. Einnig var minnst á veginn upp að 
jöklinum  sem rímar við svör aðila úr ferðaþjónustunni.
 Allir viðmælendur voru á einu máli um að þau myndu ekki vilja 
sjá of mikla uppbyggingu á svæðinu (e. commercialized).
 Aðalaðdráttaraflið er greininlega jökullinn sjálfur þar sem 
nánast allir nefna hann, eða hluta hans, sem ástæðu heimsóknarinar 
en fjallstindar og útsýni hefðu einnig aðdráttarafl. Þegar spurt var um 
ástæður þess að fólk ákvað að heimsækja svæðið voru allir á einu máli 
um að þau vildu sjá jökulinn og upplifa eitthvað nýtt.
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5.6 UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR AÐ LOKNUM 
GREININGUM
Að mörgu þarf að huga þegar skipuleggja á aðkomusvæði að 
Sólheimajökli, hér á eftir verða dregin fram helstu atriði.
 Við skipulag á svæðinu er nauðsynlegt að taka tillit til flóðahættu. 
Þar sem líklegur farvegur flóðs vegna eldgoss er niður Jökulsárgil er 
vestursvæði helst í hættu. 
 Á vestursvæði er gróðurframvinda komin styst á veg af 
svæðunum þremur og áhrif öskunnar eru mest þar. Athyglisvert er að 
sjá hversu sammála ferðamenn eru um að svört askan sé versti eiginleiki 
svæðisins. Vert er að velta vöngum yfir hver ástæðan gæti verið. 
Hefur askan áhrif á öryggiskennd ferðamanna því hún minnir á návígi 
eldfjalla? Er það svarti liturinn sem þykir lítt aðlaðandi úti í náttúrunni? 
Eða e.t.v. eitthvað allt annað. Hér verður ekki leitast við að svara þessum 
spurningum en hönnun og skipulag svæðisins getur miðað að því að 
draga úr þessum neikvæðu hughrifum. Með þessa ókosti vestursvæðis 
í huga er rökrétt, að mati höfundar, að dreifa ferðamannastraumnum 
yfir á önnur svæði og færa umferðina úr dalbotninum og upp í hlíðar 
Jökulhauss.
 Hagur fyrirtækja sem gera út ferðir upp að og á jökulinn er að 
sem minnstur tími fari í komast að jöklinum. Því er ekki æskilegt að 
ganga þurfi langa leið til að sjá ísinn í návígi. Þar að auki er töluverður 
hluti ferðamanna sem koma til að sjá jökulísinn ekki nógu líkamlega 
hraustur til að ferðast langa leið að ísnum, sbr. kenningar Simon Bell 
um hækkandi aldur ferðamanna sem fjallað er um fyrr í verkefninu. 

Erfitt getur reynst að mæta þessum þörfum ef leitast er við að láta þarfir 
náttúrunnar og náttúruupplifunar ráða för. Yrði vegurinn lengdur inn 
að jökli hefur það töluvert rask í för með sér og bílaumferðin dregur 
úr náttúruupplifun ferðamannanna. Ákjósanlegur kostur er því að bæta 
aðgengi fyrir göngufólk upp að jökli en halda bílunum í burtu. Það 
er því viðbúið að ferðaþjónustan þurfi að gera málamiðlanir og eyða 
auknum tíma í að ferðast frá bíl að jökli.
 Veðurfar hefur mikil áhrif á upplifun ferðamanna og gott er að 
leitast við að gefa fólki tækifæri til að komast í skjól og beina umferðinni 
frá vindasömustu stöðunum. Vindstrengur sem kemur niður Jökulsárgil 
hefur töluverð áhrif á aðkomusvæði á vestursvæði og gæti því verið til 
bóta að flytja umferð ferðamanna annað.
 Austursvæði býður upp á mesta fjölbreytni í landslagi og ásýnd 
náttúrunnar. Einnig er mjög sterk upplifun að ferðast um nokkuð vel 
gróna mela og síðan inn á ógróið, jökulsorfið land með útsýni yfir 
ísbreiðuna. Þessi breyting á gróðurþekjunni gefur fólki tilfinningu 
fyrir ferlum náttúrunnar á landi sem kemur undan jökli. Miðhluti 
austursvæðis er nokkuð þröngur en svo opnast dalurinn inn að jökli svo 
uppifunin verður enn sterkari fyrir vikið. Frá austursvæði er útsýnið 
yfir jökulinn en ekki upp að honum eins og er á vestursvæði svo það 
fæst meiri yfirsýn, bæði yfir jökulinn og fjöllin í kring. 
Líklega þykir þó flestum nauðsynlegur hluti heimsóknar að jöklinum 
að sjá ísinn í návígi og jafnvel snerta hann. Því þarf að gera ráð fyrir 
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möguleika á að komast að ísnum þegar svæðið er skipulagt með þeim 
varnagla að skýrt sé komið til skila hvað ber að varast við jökulinn. 
Þó ferðamannastraumnum væri beint inn á austursvæði ætti þó ekki 
að beina honum frá vestursvæði. Vestursvæði býður upp á aðra og 
öðruvísi upplifun og því ætti skipulag á svæðinu að miða að því að 
leyfa fólki að upplifa hvort tveggja, gróið land á austursvæði og hrátt 
land á vestursvæði.
 Suðursvæði er dálítið sér á báti þar sem það er ekki í beinum 
tengslum við jökulinn sjálfan. Það er hins vegar það svæði sem tekur á 
móti ferðamönnunum og er því vel til þess fallið að mæta grunnþörfum 
þeirra. Ef mannleg áhrif og uppbygging eru einskorðuð við suðursvæði  
getur náttúruupplifunin orðið enn meiri utan þess.
 Niðurstaðan er sú að setja ætti meiri metnað í uppbyggingu 
stíga um svæðið, ekki einungis frá bílastæði eða kaffihúsi upp að jökli 
heldur fjölga stígum og dreifa þeim um stærra svæði. Þannig er hægt að 
dreifa meira úr mannfjöldanum og vonandi mæta þannig þolmörkum 
náttúrunnar sem og ferðamannanna. Með stíganeti um svæðið og 
útsýnispöllum á völdum stöðum er hægt að auka upplifun ferðamanna. 
Þessir auknu upplifunarmöguleikar felast fyrst og fremst í því hve ólík 
svæðin þrjú eru. Sérstaklega sker vestursvæði sig úr vegna þess hve 
stutt gróðurframvinda er komin.
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6 TILLAGA AÐ SKIPULAGI

6.1 SKIPULAGSFORSENDUR
Markmið þessa verkefnis eru að finna aðdráttarafl svæðisins, að finna 
leiðir til að auka upplifunarmöguleika ferðamanna á svæðinu og, að 
draga úr neikvæðum áhrifum ágangs ferðamanna á svæðinu. Með þessi 
markmið í huga, umfjöllun um ferðamenn í byrjun ritgerðarinnar og 
niðurstöður greininganna eru eftirfarandi skipulagsforsendur hafðar að 
leiðarljósi í skipulagstillögu fyrir aðkomu ferðamanna að Sólheimajökli.
 Grunnur skipulagstillögunnar er stígakerfi frá aðkomusvæði inn 
að jökli. Sígakerfinu er ætlað að dreifa mannfjöldanum um svæðið svo   
ferðamenn flækist ekki fram úr hófi fyrir hvorum öðrum auk þess að 
minnka álag á náttúruna.
 Suðursvæði verður aðkomusvæði fyrir ferðamenn og þar 
mun gæta töluvert mikilla mannlegra áhrifa. Aðstöðuhús verður reist 
þar sem ferðamenn geta matast, komist á salerni o.þ.h. Einnig verða 
fræðslusýningar og ferðaþjónustufyrirtæki geta haft aðstöðu á svæðinu.
 Á austur- og vestursvæði verður dregið úr mannlegum áhrifum   
svo þar megi upplifa landslag og náttúru á svipaðan hátt og ósnert 
víðerni. Stígar munu liggja við og í hlíðum Jökulhauss inn að jökli, 
bæði austan og vestan megin. Þannig upplifa ferðamenn ólíka eiginleika 
svæðanna. 
 Á norðurenda Jökulhauss er útsýnið einna best yfir jökulinn. 
Þar verður byggt lítið aðstöðuhús þar sem hægt er að leita skjóls og 

hvíla lúin bein á sama tíma og fólk nýtur útsýnis yfir jökulinn. Þrír aðrir 
útsýnisstaðir eru á svæðinu; niðri við jökulinn á austursvæði, á toppi 
Jökulhauss og í vesturhlíðum Jökulhauss. Vestanmegin Jökulhauss er 
stíg og útsýnisstöðum haldið uppi í hlíðum fjallsins, bæði svo ferðamenn 
fái sem best útsýni yfir svæðið og jökulinn og til þess að halda umferð 
ferðamanna frá líklegum farvegi flóðs vegna Kötlugoss.
 Í allri uppbyggingu skulu þarfir náttúrunnar hafðar að leiðarljósi, 
efniviður skal vera þess eðlis að falla vel að landinu í kring og skera sig 
sem minnst úr umhverfi sínu. Auk þess skal uppbygging miða að því að 
hægt sé að fjarlægja mannvirki án mikillar fyrirhafnar svo hægt sé að 
hverfa frá án þess að skilja eftir gapandi sár í landinu.
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Kort 7. Yfirlitskort skipulagstillögu fyrir stígakerfi og útsýnisstaði við Sólheimajökul. (Loftmynd: Vigfús Þór Hróbjartsson, skipulagsfulltrúi Mýrdalshrepps / Hæðarlínur 
unnar af höfundi úr hæðargögnum frá Landmælingum Íslands)



46

6.2 SKIPULAGSTILLAGA

6.2.1 STÍGAKERFI
Skipulagið snýst um að byggja upp stígakerfi þar sem reynt er að 
gera sem mest úr upplifunarmöguleikum svæðins. Hringleiðin er 
um 3 km  löng og má gera ráð fyrir að það taki um 2 klst að fara 
hringinn með stuttu stoppi á útsýnisstöðunum. Leiðin sem fólk gengur 
er þess eðlis að á ákveðnum stöðum skyggir á útsýnið framundan en 
handan þess fæst útsýni lengra. Umhverfið ætti þannig að vekja upp 
forvitni ferðamanna. Leggja á stíginn í sátt við hvernig landið liggur 
og náttúruleg yfirborðsefni notuð, s.s. möl sem fellur vel að umhverfi 
sínu. Þar sem stígurinn liggur í mjög bröttu landi skal setja upp tröppur 
frekar en að valda miklu raski við að leggja stíginn í landið. Stígur skal 
vera skýrt afmarkaður, t.d. með grjóti í jöðrum hans og leitast skal við 
að brýna fyrir ferðamönnum mikilvægi þess að halda sig á stígnum og 
minnka þannig álag á náttúruna.
 Milli útsýnisstaðanna skal gert ráð fyrir að fólk geti sest niður 
og hvílt lúin bein. Sæti skulu því vera meðfram stígnum en til þess að 
draga ekki úr náttúruupplifun ferðamanna skulu þau vera gerð úr grjóti 
sem svipar til þess sem nú þegar er á svæðinu. 
 Landið liggur þannig að erfitt getur reyns þeim sem eru slæmir 
til gangs að ganga alla hringleiðina. Hluti leiðarinnar er hjólastólafær, 
sá leggur leiðarinnar sem liggur inn að útsýnisstað D. Þangað er hægt 
að komast á tiltölulega sléttu landi á góðu undirlagi. Einnig er hluti 
leiðarinnar fær fjórhjólum. Tilgangur þess er fyrst og fremst öryggisins 

Mynd 97. Tillaga að frágangi við stíg. Þar sem stígurinn liggur í ógrónu landi, 
þar sem erfitt er að afmarka legu hans því yfirborð stígs og lands eru keimlík, eru 
steinar úr umhverfinu látlaus og einföld leið til afmörkunar. 

Mynd 98. Tillaga að frágangi við stíg.Ferðalagið eftir stígakerfinu fær aukið gildi 
ef sett eru upp merkingar sem rekja sögu jökulhörfunar. Þannig sjá ferðamenn með 
berum augum hvernig landið hefur breyst og  ferlar náttúrunnar virka. (Mynd: 
Auður Sveinsdóttir)
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vegna, þ.e. ef slys ber að höndum eða rýma þarf svæðið vegna Kötlugoss. 
 Stígurinn mun sýna söguna á svipaðan hátt og stígurinn upp á 
Tverrfjell sem fjallað er um fyrr í verkefninu. Þannig fær fólk tilfinningu 
fyrir þeim breytingum sem eiga sér stað vegna hlýnandi loftslags og 
hvernig ferlar náttúrunnar eru á landi sem kemur undan jökli. 
 Hér á eftir verður farið með lesendur í ferð um svæðið þar sem 
byrjað er á aðkomusvæði og gengið til austurs inn á austursvæði inn að 
jökli og síðan til baka vestan megin við Jökulhaus.

0 m 1000 m

vegur 221

Sólheimajökull

Jökulhaus

Litlafjall

Hrossatungur

Jökulsá á 
Sólheimasandi

Upphaf og 
endir göngu

2. stopp

1. stopp

3. stopp

4. stopp

Kort 8. Leiðin sem farin er á næstu blaðsíðum byrjar á aðkomusvæðinu þar sem 
vegurinn endar. Þaðan er gengið til austurs inn á austursvæði og inn að jökli 
og síðan áfram til vesturs og til baka. Komið er við á útsýnisstöðunum fjórum 
áður en ferðin er á enda. (Loftmynd: Vigfús Þór Hróbjartsson, skipulagsfulltrúi 
Mýrdalshrepps / Hæðarlínur unnar af höfundi úr hæðargögnum frá Landmælingum 
Íslands)

Myndir 98-99. Hvíldarstaðir eru staðsettir meðfram stígunum með vissu millibili 
svo göngufólk geti hvílt lúin bein eða notið útisýnisins. Til þess að draga ekki úr 
náttúrulegu yfirbragði svæðisins eru ekki hefðbundnir bekkir heldur grjót og stórir 
steinar notaðir sem sæti.
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Mynd 100. Svona er ástandið á veginum í dag, eilítið niðurgrafinn malarvegur. 

Mynd 101. Svona gæti vegurinn litið út, malbikaður og byggður upp nægilega mikið 
svo snjór og vatn renni af honum.

6.2.2 VEGUR 211 - SÓLHEIMAJÖKULSVEGUR
Vegurinn inn að Sólheimajökli er veigamikill hluti aðkomu og 
upplifunar á svæðinu og því er erfitt að sleppa því að fjalla stuttlega 
um útfærslur á veginum þó hann liggi í raun utan athugunarsvæðisins. 
 Vegurinn er eitt mesta vandamál sem ferðaþjónustuaðilar 
mæta í störfum sínum á svæðinu en lega hans getur þó einnig talist til 
kosta varðandi upplifun. Ef halda á í yfirbragð náttúrunnar er ótækt að 
byggja upp stóran breiðan veg. Í viðtali sem höfundur átti við Svein 
Rúnar Traustason, landslagsarkitekt hjá Ferðamálastofu, var rætt um 
að mögulega væri hægt að halda legu vegarins en byggja hann lítið eitt 
upp svo snjór og vatn skolist af. Þannig er hægt að koma í veg fyrir þau 
vandamál sem koma upp í dag þegar snjór gerir veginn ófæran og vatn 
veldur því að holur og ójöfnur myndast. Sömuleiðis er hægt að takmarka 
keyrslu einkabíla, a.m.k. á háannatíma. Þá þarf að útbúa bílastæði við 
þjóðveg 1 og bjóða upp á sætaferðir inn að jökli. Þannig gjörbreytist 
upplifun ferðamanna þar sem þeir sitja ekki við stjórnvölinn heldur geta 
beint sjónum að landslaginu og náttúrunni í kring. Þessi útfærsla kallar 
e.t.v. á töluverða uppbyggingu við þjóðveginn. Slík uppbygging getur 
bæði þjónustað þá sem ætla sér upp að jökli og þá sem eiga leið um 
þjóðveginn en ætla sér ekki endilega að fara upp að jökli. Sú umræða 
verður þó ekki tekin hér. 
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Mynd 102. Stemningsmynd af aðkomusvæði.

AÐKOMUSVÆÐI
Hér er tekið á móti ferðamönnum sem hyggjast 
leggja leið sína upp að Sólheimajökli. 
 Leitast er við að mæta grunnþörfum 
varðandi  nestis-, salernis- og hvíldaraðstöðu 
og því er byggt húsnæði þar sem hægt er að 
þjónusta ferðamenn. Einnig getur húsnæðið 
verið miðstöð fræðslu á svæðinu þar sem 
ferðamenn geta fræðst um sögu svæðisins 
og hættur við jökulröndina. Sömuleiðis geta 
ferðaþjónustufyrirtæki sem starfa á svæðinu 
haft aðstöðu í húsinu.
 Mikilvægt er að hönnun hússins sé 
þess eðlis að hægt sé að flytja það í burtu ef 
ferðamennska á svæðinu leggst af. Þannig fær 
náttúran að þróast áfram á eigin forsendum 
án þess að niðurnídd mannvirki hafi neikvæð 
áhrif á ásýnd hennar. Héðan liggja stígar inn að 
jökli, austan og vestan megin við Jökulhaus. 
Mikilvægt er að það sé alveg skýrt hvert skal 
haldið inn að jökli, þ.e. vandað sé til merkinga 
og stígagerðar. 
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Mynd 103. Gengið af stað til austurs frá 
aðkomusvæði. Hér er gengið í gegnum nokkuð gróið 
land  í átt að lítið eitt hæðóttu landi sem myndar mörk 
milli suður- og austursvæðis. Hæðirnar skerða útsýni 
lengra inn með stígnum og vekja upp forvitni um hvað 
liggur handan við. Gróðurþekja hefur lokað landinu 
að mestu enda nokkuð langt síðan það kom undan 
jökli.

Mynd 104. Hér er komið austurfyrir mörkin og haldið 
í norður inn á austursvæði. Hér er rýmið mjög opið 
og vítt til veggja. Í fjarska má sá hæð sem myndar 
mörk milli syðsta hluta og miðhluta austursvæðis.

Mynd 105. Komið að mörkum inn á miðhluta 
austursvæðis. Útsýni er enn takmarkað fram á veginn. 
Héðan byrjar stígurinn að fylgja austurhlíðum 
Jökulhauss sem er helsta kennileiti svæðisins. Rýmið 
er mjög opið hér.
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Mynd 106. Hér liggur stígurinn í gegnum mörk inn á 
miðhluta austursvæðis. Hæðótt landið skerðir útsýni 
og gróðuþekja er enn nokkuð þétt.Rýmið þrengist 
smám saman þegar nær kemur þessum mörkum.

Mynd 107. Komið inn á miðhluta austurssvæðis, 
sjá má Sólheimajökul í fjarska. Gróðurþekja fer 
minnkandi á þessu svæði og áferð lands verður 
grófari. Rýmið er lokaðara hér en í byrjun 
ferðarinnar. Aðeins lengra skiptist stígurinn, 
annarsvegar heldur hann áfram til vesturs, upp á 
norðurhluta Jökulhauss. Hinsvegar er hægt að halda 
áfram inn að jökli og bera hann augum í návígi á 
útsýnisstað A.

Mynd 108. Gengið inn að útssýnisstað A inn við jökul. 
Hér er gróðurþekjan nánast engin, möl og sandur eru 
áberandi og áferðin mýkist lítið eitt frá því sem var á 
miðhluta austursvæðis.
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ÚTSÝNISSTAÐUR A
Hér er hægt að komast í snertingu við jökulinn og sjá ísinn 
í návígi. Hér er áætlað að ferðaþjónustufyrirtæki haldi inn 
á ísinn í jöklagöngum. Landið alveg við jökulinn tekur 
breytingum þegar jökullinn hopar svo viðbúið er að aðlaga 
þurfi þetta svæði aðstæðum hverju sinni. Því er ekki áætlað 
að setja upp sérstaka palla heldur er undirlagið eins og það 
kemur undan jökli. Hinsvegar er gjóti komið fyrir svo fólk 
geti hvílst. Mikilvægt er að á þessu svæði séu upplýsingar 
um hvað ber að varast. 

Mynd 110. Útsýni yfir jökulinn á leiðinni að útsýnisstað A.

Mynd 109. Stemningsmynd af útsýnisstað A.
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ÚTSÝNISSTAÐUR B
Hér er útsýni hvað best yfir Sólheimajökul 
og upplagt að taka hvíld eftir gönguna, borða 
nesti og njóta lífsins. Hér er gert ráð fyrir að 
byggt verði lítið hús þar sem hægt er að leita 
skjóls frá veðri og vindum auk þess að komast 
á salerni. Viðbúið er að fólk sé farið að finna 
fyrir þreytu eftir gönguna svo hvíldin er eflaust 
kærkomin. Húsið skal vera hlaðið úr grjóti og 
fellt vel að umhverfi sínu. Stórir gluggar vísa 
út að jökli svo njóta megi útsýnis úr húsinu. 
Húsið skal vera fellt inn í landslagið á þann 
hátt að gróður nái fótfestu jafnt á veggjum 
hússins og jörðinni í kring. Frágangur skal vera 
þess eðlis að auðvelt sé að hverfa frá án þess 
að skilja eftir mikil ummerki. Héðan liggur 
stígur áfram eftir vesturhlíðum Jökulhauss til 
baka á suðursvæði.

Mynd 111. Komið til baka frá útsýnisstað A og haldið 
áfram upp hæðina á útsýnisstað B. Jökullinn hverfur 
næstum sjónum hér en birtist í allri sinni dýrð þegar 
upp á hæðina er komið.Hér er gengið á mörkum 
miðhluta austursvæðis og nyrðri hluta þess og er 
þetta land sem hefur komið undan jökli á síðustu 20-
30 árum.

Mynd 112. Stemningsmynd af útsýnisstað B.

Lítið aðstöðuhús
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Mynd 115. Útsýni yfir Sólheimajökul frá útsýnisstað B.

Mynd 113. Aðkoma að útsýnisshúsi og útsýnispallur á útsýnisstað B. Mynd 114. Séð inn í útsýnishús og útsýni þaðan.
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Mynd 116. Hér er snúið baki við jöklinum en 
jökultungan nær enn það langt út með fjallinu að 
útsýni yfir hana er gott á mörgum stöðum við stíginn. 
Gróður er enn mjög lítill á þessu svæði. Hér verða 
mannleg áhrif aftur lítt sjáanleg.

Myn 118. Horft til baka í átt að jöklinum. Hér má 
sjá leiðina sem liggur upp á útsýsinsstað C á toppi 
Jökulhauss. Víðsýnt er eftir dalnum og rýmið nokkuð 
opið.

Mynd 117. Land er nokkuð hæðótt þar sem 
gönguleiðin liggur og getur því reynst nokkuð erfitt 
fyrir þá sem eiga erfitt um gang. Áferð landsins hefur 
verið nokkuð mjúk síðan á miðsvæði austursvæðis en 
hér er hún orðin grófari.
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ÚTSÝNISSTAÐUR C
Hér er víðsýnt yfir jökulinn, dalinn sem 
hann liggur í og fjöllin í kring. Breytingar á 
gróðurþekjunni eru vel sjáanlegar svo hægt 
er að virða fyrir sér ferla náttúrunnar í stóru 
samhengi frá þessum stað. Þessi staður er 
e.t.v. sá sem svalar forvitni ferðalanga sem 
best vegna þeirrar víðsýni sem hann hefur.

Mynd 120. Útsýni yfir Sólheimajökul frá útsýnisstað C.

Mynd 119. Stemningsmynd af útsýnisstað C.
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Mynd 121. Hér er göngumaður kominn aftur niður 
frá toppnum á aðalgönguleiðina. Konan á undan er á 
leið niður nokkuð bratta brekku. Til þess að valda sem 
minnstu raski á náttúrulegu landslagi er lagt til að 
tröppur verði settar upp þar.

Mynd 122. Hér er komið niður fyrir brekkuna og 
leiðin heldur áfram á nokkuð jöfnum halla niður á við 
í átt að aðkomusvæðinu. Rýmið verður óvænt lítið og 
þröngt hérna en opnast fljótt aftur út yfir vestursvæði 
og einnig fer að sjást í suðursvæði.

Mynd 123. Horft fram á við út dalinn. Sjá má hvar 
stígurinn kvíslast, vinstri leiðin heldur áfram að 
aðkomusvæðinu en sá hægri er hjólastólafær og 
liggur inn að útsýnsstað D. Segja má að rýmið sé 
galopið til suðurs.
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Mynd 125. Lokakafli hringleiðarinnar liggur frá 
stígamótum við útsýnisstað D og að aðkomusvæði. 
Á þessum hluta leiðarinnar breytist áferð landins, 
gróðurþekjan verður þéttari eftir því sem nær dregur 
aðkomusvæðinu á suðursvæði.

Mynd 126. Lokakafli gönguleiðarinnar inn að 
aðkomusvæðinu þar sem hægt er að hvíla lúin bein 
eftir gönguna, nærast og komast á salerni.

Mynd 124. Leiðin liggur héðan inn dalinn til norðurs 
í átt að jöklinum. Hér geta þeir sem eiga erfitt með 
gang eða eru háðir hjólastól ferðast auðveldlega á 
útsýnisstað yfir jökulinn.
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ÚTSÝNISSTAÐUR D
Hér fæst ágætt útsýni yfir jökulinn án þess 
að ferðamenn þurfi að leggja á sig langa 
göngu. Gert er ráð fyrir að hjólastólafært sé 
að þessum  stað og þannig er vonast til þess að 
mæta þröfum þeirra sem eiga erfitt með gang. 

Mynd 128. Útsýni yfir jökulinn frá útsýnisstað D.

Mynd 127. Stemningsmynd af útsýnisstað D.
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6.3 HVAÐ BER FRAMTÍÐIN Í SKAUTI SÉR?
Ljós er að ef spár um jökulhörfun ganga eftir mun Sólheimajökull 
breytast töluvert sem ferðamannastaður. Jökullinn færist sífellt fjær 
aðkomusvæðinu og þannig verður aðgengi sífellt erfiðara, sérstaklega 
fyrir hreyfihamlaða. 
 Ef ekkert er gert og svæðið þróast áfram eins og það er í dag 
mun aðalbreytingin vera að það þarf að ganga lengri leið inn að jökli. 
E.t.v. mun markaðurinn krefjarst þess að vegurinn verður framlengdur. 
Þá er orðin spurning hvort kaffihúsið sé of langt frá og missi þannig 
tengslin við jökulinn.
 Hvað varðar möguleika skipulagstillögunnar, sem fjallað var 
um hér að framan, til að þróast áfram væri e.t.v. hægt að bjóða upp 
á ferðir á fjórhjólum, eða svipuðum farartækjum, inn að jökli. Það 
krefst e.t.v. aukins inngrips í náttúruna ef leiðin þarf að vera fær slíkum 
farartækjum alveg inn að jökli. Slík lausn getur hins vegar haft jákvæð 
áhrif á ferðaþjónustu við jökulinn þar sem hægt er að flytja ferðamenn 
inn að jökli á tiltölulega stuttum tíma. Umferð farartækja hefur þó í 
för með sér að trufla náttúruupplifun á svæðinu svo æskilegt væri að 
umferðin væri takmörkuð, t.d. við ákveðinn tíma dags. 
 Ef horft er til lengri tíma þarf að taka afstöðu til þess hvaða 
hlutverk þetta svæði hefur ef jökullinn hverfur alveg. Það er mögulegt að 
svæðið muni ennþá bjóða upp á áhugaverða upplifun og ferðaþjónusta 
geti haldið áfram að starfa á svæðinu. Slíkar breytingar kalla á nýjar 
áherslur í skipulagi og ekki verður farið út í þá umræðu hér. Annar 
möguleiki er að forsendur ferðamennsku á svæðinu bresti ef jökullinn 

hverfur. Sé það raunin er mikilvægt að sú uppbygging sem farið er út í 
sé afturkræf og að ekki þurfi mikinn tilkostnað til að færa svæðið aftur 
sem næst upprunalegu formi. 
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8 LOKAORÐ

Í upphafi þessarar ritgerðar var lagt upp með eftirfarandi markmið: 

1. Finna út hvað er helsta aðdráttarafl svæðisins við Sólheimajökul.
2. Finna leiðir til að fjölga möguleikum á jákvæðri upplifun 

ferðamanna á svæðinu.
3. Finna leiðir til að draga úr neikvæðum áhrifum ágangs ferðamanna 

á náttúru svæðisins. 

Auk þess hafði höfundur í huga þá spurningu hversu langt má ganga í 
að móta náttúrulegt umhverfi ferðamannastaða. 
 Þær niðurstöður sem höfundur fékk eru að það er fyrst og 
fremst jökullinn sjálfur sem dregur fólk að svæðinu en þessi stóri 
ísklumpur er þó ekki nóg til að upplifunin verði jákvæð, umgjörðin 
skiptir einnig máli. Auknir möguleikar á jákvæðri upplifun felast fyrst 
og fremst í því að afmarka þjónustu og bílaumferð við ákveðinn stað 
innan svæðisins og beina ferðamönnum inn að jökli eftir stígakerfi. Það 
er bæði hagur náttúrunnar og ferðamanna að á svæðinu sé aðstaða til 
þess að sinna grunnþörfum fólks, þ.e. salernis- og hvíldaraðstaða auk 
aðstöðu til að matast. Þjónustusinnar, sbr. viðhorfskvarðann, geta notið 
þjónustunnar og þurfa ekki að fara ýkja langt til þess að bera jökulinn 
augum. Náttúrusinnar geta valið aðra leið inn að jökli og jafnvel farið 
á jökulinn þar sem engra mannlegra áhrifa gætir. Þannig er reynt að 

koma til móts við breiðan hóp ferðamann, mæta þörfum þjónustusinna 
án þess að skerða upplifun náttúrusinna að neinu marki. Stígakerfið 
hefur einnig þann tilgang að hlífa náttúrunni og draga úr neikvæðum 
áhrifum af ágangi, ef ferðamönnum er ekki beint eftir ákveðnum stígum 
er náttúran fljót á láta á sjá. Neikvæð áhrif á náttúruna tengjast líka 
eðli uppbyggingar á svæðinu en í skipulagstillögunni er lagt upp úr að 
öll uppbygging miði að því að falla vel að landinu sem og að auðvelt 
sé að fjarlægja mannvirki án mikils tilkostnaðar. Þannig fær náttúran 
tækifæri til að þróast áfram á eigin forsendum ef ferðaþjónusta leggst 
af á svæðinu.
  Uppbygging er oft á tíðum forsenda þess að hægt sé að nýta fögur 
náttúrusvæði sem ferðamannastaði. Þá erum við komin að spurningunni 
hversu langt við megum ganga í uppbyggingunni. Hvar liggja mörkin 
þar sem uppbygging tekur frá upplifuninni? Svarið er hreint ekki einfalt 
né er hægt að alhæfa þar sem mörkin eru mismunandi eftir stöðum og 
markhópi þeirra, sbr. viðhorfakvarðann. Því þarf að kanna hvers konar 
ferðamenn það eru sem heimsækja þá staði sem eru til skoðunar og 
haga skipulagi og hönnun í ljósi þess.
 Þá komum við að næsta vandamáli, þ.e. að samsetning 
ferðamanna getur breyst með tímanum og væntingar til staðarins 
breytast. Niðurstaða höfundar er að skoða þarf hvern stað fyrir sig og 
taka afstöðu til hvernig standa skuli að uppbyggingu út frá atriðum eins 
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og staðsetningu, þ.e. er staðurinn nálægt þéttbýli eða ekki, yfirbragði 
og sögu svæðisins, þ.e. hefur svæðið verið nýtt af mönnum eða er það 
nánast ósnert, og væntinga ferðamanna og annarra hagsmunaaðila. 
Þegar búið er að meta svæðið út frá gefnum forsendum er hægt að 
marka stefnu varðandi hvers lags uppbygging er æskileg.
 Ljóst að taka þarf afstöðu til þess hvort þarfir náttúrunnar ráða 
för eða hvort gróðamarkmið séu ráðandi þegar kemur að uppbyggingu á 
ferðamannastöðum. Höfundur finnur í hjarta sínu, og hefur sú tilfinning 
einungis orðið sterkari við vinnu þessa verkefnis, að náttúran skuli fá 
að ráða för. Ef gróðamarkmið fá að ráða verður gróðinn e.t.v. mikill til 
styttri tíma litið en við munum borga fyrir það margfalt vegna hnignunar 
náttúrunnar. Leiðarljós okkar ætti að vera: ,,við fengum jörðin ekki í arf 
frá forfeðrum okkar, við höfum hana að láni frá börnunum okkar” 
- Chief Seattle ca. 1854. 
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Mynd 119, bls. 56. Stemningsmynd af útsýnisstað C.
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10 VIÐAUKAR

10.1 SPURNINGALISTAR
Höfundur setti saman, í samvinnu við leiðbeinanda, spurningalista 
til að leggja fyrir ferðaþjónustuaðila og ferðamenn sem dvelja á 
athugunarsvæðinu. Þónokkur svör bárust og nýttust í greiningarvinnu 
þessarar ritgerðar. Hér á eftir má sjá spurningalistana.

10.1.1 SPURNINGAR LAGÐAR FYRIR FERÐAÞJÓNSTUAÐILA
1. Hverjir eru helstu kostir/sérstaða svæðisins við Sólheimajökul?
2. Hverjir eru helstu gallar þess?
3. Hvert er helsta aðdráttaraflið að þínu mati?
4. Hver eru helstu vandræðin sem þið upplifið á svæðinu við 

Sólheimajökul?
5. Hvað vantar helst á svæðið?
6. Er eitthvað sem mætti alls ekki vera öðruvísi?

10.1.2 SPURNINGAR LAGÐAR FYRIR FERÐAMENN
1. How would you describe the feeling you get here?
2. On the scale 1-10, where 1 is worst and 10 is best, how safe would 

you say you feel in this area?
3. What do you think is most interesting character in the area?
4. What do you think is the worst part of this area?

5. Do you think anything is missing? If yes, what?
6. What is the main attraction in your opinion?
7. Is there something in this area that you would say must not change?
8. Why did you decide to come here to this area?


