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Útdráttur 
Fjöldi ferðamanna á miðhálendinu fer ört vaxandi og er óspillt náttúra og víðerni þar eitt 
helsta aðdráttaraflið. Á undanförnum árum hefur verið bent á þá staðreynd að umhverfi 
og innviðir fjölsóttra ferðamannastaða þoli ekki það álag sem hlýst af vaxandi fjölda 
ferðamanna. Fáar rannsóknir hafa hins vegar verið gerðar á ástandi innviða og umhverfi 
ferðamannastaða. Markmið þessa verkefnis er að meta ástand innviða fyrir ferðamennsku 
á miðhálendi Íslands. Notuð er ástandsflokkunaraðferð og hannaður sérstakur mats- og 
ástandskvarði fyrir þetta verkefni. Við hönnun kvarðans er megin áhersla lögð á að meta 
hvort ástand innviða sé ásættanlegt, hvort afkastageta innviða sé nægjanleg og hvort 
skortur á innviðum hafi áhrif á sjálfbærni svæðisins. 

Aðferðinni var beitt við að meta ástand í Landmannalaugum, Landmannahelli, 
Hrafntinnuskeri, Álftavatni og Eldgjá, sumarið 2012. Niðurstöður gefa m.a. til kynna að 
ástand margra innviða sé slæmt í Landmannalaugum. Ástand innviða á öðrum stöðum er 
betra, en þó anna einstakir innviðir staðanna illa því álagi sem á þeim er. Vegna álags 
hefur ásýnd sumra staðanna versnað, einkum vegna traðks á gróður sem myndast þegar 
gengið er utan við palla og göngustíga. Aðstaða tjald- og dagsgesta á stöðunum annar 
síður gestum en aðstaða skálagesta.  

Ástandsflokkunaraðferðin reyndist gagnleg við rannsóknina og með henni er hægt að 
leggja mat á ástand innviða á ólíkum ferðamannastöðum á sambærilegan og skjótan hátt 
og fá yfirlit yfir stærri svæði.  

Nauðsynlegt er að setja upp gagnagrunn með upplýsingum um innviði og ástand þeirra 
ásamt vitneskju um dreifingu ferðamanna. Út frá slíkum upplýsingum geta stjórnendur 
tekið upplýstar ákvarðanir um sjálfbæra stefnu í ferðamálum á miðhálendinu.  

 

 

 

 

 

Efnisorð: Innviðir ferðamennsku, þolmörk innviða, sjálfbær ferðamennska, 
ferðamannastaðir, ástandsflokkunaraðferð, Fjallabak, hálendi Íslands.





Abstract 
The number of tourists in the Central Highlands multiplies rapidly where undisturbed 
nature and wilderness are one of the main attraction. In recent years it has been pointed 
out the fact that the environment and infrastructure in a popular tourist areas cannot 
stand the pressure brought by the increasing number of tourists. Few studies have been 
conducted on the condition of infrastructure and environment at tourist attraction 
locations in the Central Highlands.  

The aim of this project is to assess the state of infrastructure for tourism. For the project a 
special Condition Class method was made and the main focus was on assessing whether 
the state of infrastructure is acceptable, whether the infrastructure capacity is sufficient 
and whether a lack of infrastructure affects the sustainability of the area. 

A case study was conducted in Landmannalaugar, Landmannahellir, Hrafntinnusker, 
Álftavatn and Eldgjá in summer 2012. The results indicate that the infrastructure in 
Landmannalaugar does not accommodate the number of tourists who come there. 
Infrastructure of the other places were in better condition. Appearance of some of the 
places was in a poor state, mainly because of trampling on vegetation and while walking 
outside of platforms and walkways. In particular, facilities for tourist who are using the 
campsites and the tourist who are not coming for accommodation was lacking.  

The Condition class method was useful and is good to assess the state of infrastructure in 
different destinations in comparable and quick way to get an overview of the larger area.  

It is necessary to set up a database of information about infrastructure and state their 
destinations along with knowledge of the distribution of tourists. From such information, 
administrators can make informed decisions on sustainable tourism policy in the Central 
Highlands. 
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1  Inngangur 
Erlendum ferðamönnum sem koma til Íslands hefur fjölgað verulega og hefur fjöldi þeirra 
tvöfaldast á síðustu tíu árum en árið 2012 komu um 670 þúsund erlendir ferðamenn til 
landsins (Ferðamálastofa, 2013). Margoft hefur verið bent á að umhverfi og innviðir 
fjölsóttra ferðamannastaða þoli ekki allt það álag sem hlýst af vaxandi fjölda ferðamanna 
(t.d. Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2012; Anna Dóra Sæþórsdóttir og Þorkell Stefánsson, 2012; 
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 2012; Guðjón Bragason, 2012). Ferðalög um miðhálendi 
Íslands eru eftirsótt en talið er að um 37% þeirra erlendu ferðamanna sem heimsækja 
Ísland ferðist um miðhálendið (Ferðamálastofa, 2013). Þar að auki ferðast fjöldi Íslendinga 
um miðhálendið á hverju ári (Markaðs- og miðlarannsóknir, 2013). Miðhálendi Íslands 
einkennist af sérstakri náttúru, jarðmyndunum og lífríki sem setur svip sinn á umhverfið 
en að sama skapi er það sérstaklega viðkvæmt fyrir ágangi, vegna þess hversu vistkerfi 
þess er viðkvæmt og endurheimt gróðurs hæg (t.d. Guðrún Gísladóttir, 2001, 2003a, 
2003b; Thórhallsdóttir, 1997, 2002). Mikill straumur ferðamanna getur haft neikvæði áhrif 
á umhverfi ef álag verður of mikið (Gunnar Thór Jóhannesson, Edward Hákon Huijbens og 
Richard Sharpley, 2010). Dæmi um slæm áhrif á umhverfi er þegar traðk og 
utanvegaakstur mynda sár í jarðvegi og valda breytingu á ásýnd lands (Guðrún Gísladóttir, 
2001, 2003a, 2003b; Rannveig Ólafsdóttir, 2007). Vegna vísbendinga um slæmt ástand 
friðlýstra svæða gerði Umhverfisstofnun mat á ástandi þeirra árin 2010 og 2012. 
Niðurstöður þess mats benda m.a. til þess að nokkrir fjölsóttir ferðamannastaðir hafi látið 
verulega á sjá vegna átroðnings ferðamanna og talið er nauðsynlegt að farið verði í 
uppbyggingu og lagfæringu á þessum stöðum sem fyrst (Umhverfisstofnun, 2010, 2013). 
Uppbygging innviða og aðstöðu getur í þeim tilfellum dregið úr beinum áhrifum 
ferðamennsku á náttúru en jafnframt getur slík uppbygging breytt ásýnd svæðanna og 
gert þau manngerðari (t.d. Butler, 1999; Saarinen, 2006). Samkvæmt rannsóknum Önnu 
Dóru Sæþórsdóttur upplifa flestir ferðamenn sem ferðast um miðhálendi Íslands það sem 
ósnortna náttúru (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2012). Dregur hún af því þá ályktun að þeir 
innviðir sem nú þegar eru á miðhálendinu, sem og þau umhverfisáhrif sem hafa orðið af 
komu þeirra, trufli ekki upplifun ferðamanna á víðernum (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2012).  

Til þess að byggja upp innviði þarf töluvert fjármagn. Ekki eru allir á sama máli um hvaðan 
það fjármagn á að koma eða með hvaða hætti því skal ráðstafað (t.d. Alta ehf., 2013). Árið 
2011 var settur á stofn Framkvæmdasjóður ferðamannastaða, sem fær fjármagn frá 
ríkissjóði, en úr honum er úthlutað fé til framkvæmda á ferðamannastöðum um allt land. 
Á árunum 2013-2015 verður úthlutað um 500 milljónum árlega til hinna ýmsu verkefna og 
mun hluti af því fé renna til framkvæmda á miðhálendinu (Ferðamálastofa, 2012a, 2012b, 
e.d.-a). Þetta er mun hærra framlag heldur en hingað til hefur verið varið í uppbyggingu 
ferðamannastaða en á síðustu 10 árum hefur Ferðamálastofa veitt um 50 milljónum á ári í 
framkvæmdir (Ferðamálastofa, e.d.-c). Til að ferðamannastöðum á miðhálendinu verði 
ekki gjörbreytt með of mikilli uppbyggingu, sérstaklega nú þegar aukið fé hefur verið sett 
til slíkrar uppbyggingar, er mikilvægt að þekkja hvaða áhrif innviðir hafa á umhverfi 
ferðamannastaða og á upplifun ferðamanna. Anna Dóra Sæþórsdóttir (2010a, 2012) hefur 
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bent á að of mikil uppbygging geti minnkað aðdráttarafl miðhálendisins fyrir þá 
ferðamenn sem hingað koma til að upplifa ósnortin svæði. Þannig getur það haft þau áhrif 
að einhverjir ferðamenn leiti annað þar sem uppbygging er minni. Ef ætlunin er að höfða 
áfram til sama markhóps og áður verður að fara varlega í uppbyggingu til þess að staðirnir 
missi ekki aðdráttarafl sitt. Þar þarf að hafa í huga hverskonar innviði ferðamenn óska 
eftir en meirihluti þeirra ferðamanna sem nú ferðast um miðhálendið vill hafa þar 
lágstemmda aðstöðu og þjónustu. Með aukinni uppbyggingu þjónustu og innviða geta 
markhópar þeirra ferðamanna sem ferðamannastaðirnir höfða til, orðið aðrir. 

Aukinn ferðamannastraumur hefur jákvæð áhrif á atvinnulíf og þjóðartekjur landsins (sjá 
t.d. Ásgeir Jónsson, Njáll Trausti Friðbertsson og Þórhallur Ásbjörnsson, 2006; Gunnar 
Thór Jóhannesson, o.fl., 2010). Þrátt fyrir þann efnahagslega ávinning sem Íslendingar 
geta haft af ferðaþjónustu þá er mikilvægt að ágangur ferðamanna valdi ekki náttúru 
landsins óbætanlegum skaða. Íslensk stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að stuðla að 
sjálfbærni í ferðaþjónustu (Umhverfisráðuneytið, 2002). Í stefnumörkun Íslands til 
sjálfbærni er sett fram það markmið að íslensk ferðaþjónusta skuli vaxa og dafna en 
jafnframt að það verði farið í aðgerðir til að koma í veg fyrir að náttúran verði fyrir skaða 
vegna ágangs ferðamanna. Þessu markmiði á að ná með því m.a. að veita meira fé í 
rannsóknir og þróun á aðferðum við mat á þolmörkum og vinna að viðbragðsáætlunum ef 
vísbendingar eru taldar gefa til kynna að farið sé yfir þolmörk náttúrunnar á fjölsóttum 
ferðamannastöðum (Umhverfisráðuneytið, 2010). Lítil sem engin vitneskja er til um 
umhverfisáhrif vegna ferðamennsku hér á landi. Fáar grunnrannsóknir hafa verið gerðar 
svo sem rannsóknir á ástandi vistkerfa, ástandi lands vegna ferðamennsku, og oft eru ekki 
til aðgengileg gögn um fjölda ferðamanna sem heimsækja helstu náttúruperlur landsins 
(Rannveig Ólafsdóttir, 2011a). Til að vita hver staða ferðamennsku er m.t.t. sjálfbærni er 
nauðsynlegt að til séu áreiðanlegar og góðar mælingar og mat á öllum þáttum 
ferðamennsku, ekki síst á vinsælum svæðum eins og miðhálendi Íslands vegna mikilvægi 
þess fyrir ferðamennsku í landinu. Til að það markmið náist þarf m.a. að gera rannsóknir á 
ástandi á innviðum og álagi á náttúru landsins vegna ferðamennsku. Æskilegt er að þess 
háttar rannsóknir séu gerðar með þeim hætti að hægt sé að fá mat á ástandi innviða á 
mörgum ferðamannastöðum með samræmanlegu mati. Nauðsynlegt er að kanna hvaða 
aðferð hentar við mat á innviðum á ferðamannastöðum og til hvaða þátta þarf að taka 
tillit til við ákvörðun á slíku mati. Út frá auknum rannsóknum hafa stjórnendur betra yfirlit 
yfir stöðu mála og meiri möguleikar verða á bættri stjórnun ferðamennsku á 
miðhálendinu.  

Meginmarkmið þessa verkefnis er að meta ástand innviða fyrir ferðamennsku á 
miðhálendi Íslands. Það er gert með ástandsflokkunaraðferð þar sem hannaður var mats- 
og ástandskvarði og hann notaður til að meta ástand innviða á helstu ferðamannastöðum 
að Fjallabaki. Ritgerðin skiptist í átta kafla. Í kafla tvö er sagt frá fræðilegum bakgrunni 
rannsóknarinnar. Í kafla þrjú er fjallað um rannsóknir á ferðamennsku og innviðum. Í kafla 
fjögur er fjallað um innviði, skipulag og ferðamennsku á miðhálendi Íslands. Í kafla fimm 
er sagt frá rannsóknarstöðunum fimm að Fjallabaki, hönnun á mats- og 
ástandskvarðanum og vettvangsvinnu. Í kafla sex er niðurstöðum frá 
rannsóknarstöðunum þar sem aðferðinni var beitt, gerð skil. Í kafla sjö eru umræður og 
ályktanir og í kafla átta eru lokaorð. 
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2  Fræðilegur bakgrunnur 

2.1  Sjálfbærni og þolmörk  
Hugmynd um sjálfbærni á sér langa sögu en í henni felst að mannkynið megi ekki ganga of 
nærri náttúruauðlindunum og spilla þeim með græðgi og hugsunarleysi (Du Pisani, 2006). 
Hugtakið sjálfbær þróun (e. sustainable development) er fyrst sett fram í skýrslunni 
Sameiginleg framtíð okkar (e. Our Common Future) árið 1987 og er þar skilgreint á þann 
hátt: „Sjálfbær þróun er þróun sem fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða 
möguleika komandi kynslóða til að fullnægja sínum þörfum“ (Brundtland, 1987 í 
Umhverfisráðuneytið, 2010, bls. 3). Til að ná markmiðum um sjálfbæra þróun þarf að taka 
tillit til margra þátta og gæta jafnvægis á milli efnahags-, félags- og umhverfislegra þátta.  

Ekki eru allir sammála um túlkun á hugtakinu sjálfbærni og hvernig best sé að ná 
markmiðum þess. Töluvert hefur verið deilt um merkingu hugtaksins og margar 
skilgreiningar hafa verið settar fram. Þetta á einnig við um hugtakið um sjálfbæra 
ferðamennsku (e. sustainable tourism) (t.d. Butler, 1999; Stankey, McCool og Stokes, 
1990). Það er viðurkennt að erfitt er að setja fram hina einu „réttu“ skilgreiningu á 
hugtakinu. Hugtakið er í eðli sínu huglægt og þarf að hafa það í huga við notkun þess 
(Stankey o.fl., 1990). Þrátt fyrir að hugtakið sé huglægt og óskýrt þá segir Hammer (2007) 
að það geti verið mjög gagnlegt fyrir stjórnendur ferðamannastaða að hafa sjálfbærni í 
huga þegar gerð er áætlun um stjórnun slíkra staða, en til að hugmyndafræðin virki þarf 
að setja markmið sem hægt er að skilgreina og mæla. Butler (1999) bendir að auki á þá 
staðreynd að ekki sé nóg að rannsaka og finna út að einhver tegund ferðamennsku sé 
ósjálfbær heldur þurfi líka að finna út aðferðir til að gera hana sjálfbæra.  

Stefna íslenskra stjórnvalda um sjálfbærni í ferðaþjónustu var sett fram í ritinu Velferð til 
framtíðar árið 2002. Í þeirri stefnu er fjallað um að auka vöxt í ferðaþjónustu með það að 
markmiði að auka þjóðartekjur. Stjórnvöld hér á landi virðast jafnframt hafa gert sér grein 
fyrir því að of mikill straumur ferðamanna getur haft neikvæð umhverfisáhrif 
(Umhverfisráðuneytið, 2002). Til að koma í veg fyrir skaða á náttúrunni vegna aukinnar 
umferðar ferðamanna er lagt til að farið verði í aðgerðir á þeim stöðum þar sem álag er 
mikið. Þær aðgerðir skuli ákvarðaðar út frá rannsóknum á þolmörkum og á stefnumörkun 
almennt að byggja á slíkum rannsóknum til að forgangsraða aðgerðum. Stefnt er að því af 
hálfu stjórnvalda að styðja við rannsóknir á þolmörkum. Með aðgerðum eins og 
uppbyggingu innviða og aukinni landvörslu er talið að draga megi úr álagi á náttúruna og 
auka þolmörk ferðamannastaðanna (Ferðamálastofa, 2011). 

Nátengt hugtakinu sjálfbærni er hugtakið um þolmörk. Hugtakið þolmörk kom fram 
snemma á 20. öld og var þá notað með tilvísun til beitarsvæða dýra. Þannig var sagt að 
þolmörk væru sá fjöldi dýra á afmörkuðu svæði sem þar gætu verið um lengri tíma án 
þess að dýrin liðu skort á fæðu (Carey, 1993). Þegar ferðamönnum í þjóðgörðum og 
víðernum í Bandaríkjunum tók að fjölga hratt á miðri síðustu öld fóru menn í auknum 
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mæli að skoða og skilgreina þau áhrif sem ferðamenn gátu haft (Sumner, 1936). Wagar 
(1964) skilgreindi fyrstur manna hugtakið um þolmörk afþreyingar (e. recreational 
carrying capacity) en hann sagði það vera „þann fjölda sem getur stundað afþreyingu á 
ákveðnu svæði án þess að skerða gæði þess“ (Wagar, 1964, bls. 3). Margir hafa sett fram 
skilgreiningu á þolmörkum ferðamennsku og ekki eru allir sammála um hvernig meta eigi 
slík þolmörk (t.d. Butler, 1999; Martin og Uysal, 1990; McCool og Lime, 2001; Stankey, 
McCool og Stokes, 1984). Martin og Uysal (1990) settu fram þá skilgreiningu að þolmörk 
ferðamennsku væru „sá fjöldi gesta sem svæði getur tekið á móti áður en neikvæðra 
áhrifa fer að gæta, hvort heldur sem er á náttúrulegt umhverfi eða upplifun ferðamanna“ 
(Martin og Uysal, 1990, bls 329). Margir fræðimenn lögðu mikla áherslu á að finna út 
ákveðna töfratölu um fjölda ferðamanna sem svæði þola áður en þau ná þolmörkum 
sínum (Gartner, 1996; Inskeep, 1991; Saveriades, 2000). McCool og Lime (2001) eru 
meðal þeirra sem hafa gagnrýnt hugmyndina um þolmörk ferðamennsku og telja að ekki 
sé hægt að nefna ákveðna tölu um þann hámarksfjölda ferðamanna sem ákveðinn staður 
geti þolað. Misjafnt er hvaða áhrif ferðamenn hafa á hverjum stað og áhrifin eru ekki 
endilega í réttu hlutfalli við fjölda ferðamanna. Fjöldi ferðamanna einn og sér er því ekki 
alltaf góður mælikvarði, ferðamannastaðir eru misjafnir og þola misvel fjölda ferðamanna 
(Chamberlain, 1997). Butler (1999) segir að þrátt fyrir að viðurkennt sé að það sé ekki til 
nein ákveðin töfratala um fjölda ferðamanna sem svæði þola, þá er á ákveðnum þáttum 
ferðamennsku hámarksfjöldi ferðamanna, t.d. þeim fjölda gesta sem getur gist í skála eða 
notað salernisaðstöðu á sama tíma. Þekking á fjölda ferðamanna er þannig í mörgum 
tilvikum nauðsynleg til að meta ástand og álag á ferðamannastöðum.  

Ferðamannastaðir taka breytingum og eru ólíkir að upplagi t.d. frá náttúrunnar hendi. 
Þannig getur viðkvæmni lands og skipulagning ferðamannastaðarins skipt miklu máli 
þegar litið er á þá þætti sem þarf að taka tillit til við mat á áhrifum ferðamennsku. 
Ferðamenn eru einnig ólíkir og valda mismiklum áhrifum (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 
2010b; Chamberlain, 1997; Prato, 2001). Dæmi um hópa ferðamanna sem valda 
mismunandi áhrifum eru gönguferðamenn, jeppaferðamenn, hestaferðamenn og 
hjólaferðamenn (sjá t.d. Pickering, Hill, Newsome og Leung, 2010). Væntingar þessara 
mismunandi hópa til svæða eru misjöfn og þolmörk eins hóps eru ekki endilega þau sömu 
og annara. Þolmörkum ferðamennsku er skipt í tvo hluta, þ.e. í félagsleg þolmörk sem eru 
upplifun ferðamanna og heimamanna á ferðamennsku, og þolmörk umhverfis sem eru 
þolmörk náttúrulegs umhverfis annarsvegar og þolmörk innviða hins vegar (mynd 1) 
(Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003). Við rannsóknir á þolmörkum náttúrlegs umhverfis er 
sjónum einkum beint að áhrifum ferðamanna á dýralíf (t.d. Borgný Katrínardóttir, 2008, 
Higginbottom, 2004; Orams, 1996, 2002), jarðmyndanir, jarðveg, gróður og ásýnd lands 
(t.d. Cole, 1983; Floyd, Jang og Noe, 1997; Guðrún Gísladóttir, 2001, 2003a, 2003b; Jewell 
og Hammit, 2000; Zhong, Deng, Song og Ding, 2011). Einnig eru skoðaðir þættir eins og 
mengun grunnvatns, yfirborðsvatns og sjávar (t.d. Hadwen, Hill og Pickering, 2008). Við 
rannsóknir á þolmörkum innviða beinast aftur á móti sjónir að hinu manngerða umhverfi, 
eins og t.d. að ástandi vega, stíga (t.d. Cole 1983; Buckley 2003; Guðrún Gísladóttir 2001, 
2003a, 2003b; Mende og Newsome, 2006; Rannveig Ólafsdóttir, 2007) bílastæða og 
salernisaðstöðu ásamt þjónustu ýmis konar (t.d. Bergþóra Aradóttir, 2003a, 2003b; Cole, 
1989; Concalves og Aguas, 1997; Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert og Wanhill, 2008). 
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langanir, þarfir, 

reynsla, upplifun, 
skoðanir, atferli) 

Þolmörk 
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atvinnuástand, 
atvinnuuppbygging) 

Mynd 1. Þættir þolmarka ferðamennsku.  
Heimild: Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003. 

Þolmörk innviða eru aðeins einn af þessum þáttum og stundum er talað um þolmörk 
manngerðs umhverfis sem þann fjölda ferðamanna sem innviðir ferðamannastaða þola 
áður en þeir fara að láta á sjá af völdum ferðamannastraums eða þeir nái að anna þeim 
fjölda sem þangað kemur (Cooper o.fl., 2008). Þolmörk eru ekki föst ákveðin stærð. Þau 
eru huglæg, þau geta breyst og mögulegt er að hafa áhrif á breytingu þeirra (Butler, 
1999).  

Butler (1980) hefur bent á hvernig getur farið fyrir ferðamannastöðum ef farið er yfir 
þolmörk þeirra. Þegar þolmörkum hefur verið náð getur ferðamannastaðnum hnignað og 
ferðamönnum fækkað þar sem svæðið fullnægir ekki lengur væntingum þeirra sem 
þangað koma. Þannig getur það aðdráttarafl sem staðurinn hafði tapast ef ekki er tekið í 
taumana. Að endingu getur ástandið orðið þannig að ferðamenn vilja ekki lengur 
heimsækja svæðið (Butler, 1980). Með auknum innviðum er mögulegt að fara í 
endurnýjun þannig að staðurinn þoli betur þann fjölda sem þangað sækir. Sú aðferð að 
auka innviði getur þó hugsanlega leitt til óæskilegra aukaverkana, eins og neikvæðra 
áhrifa á upplifun þeirra sem sækja í einveru og óbyggðir (Butler, 1999; Eagles, McCool og 
Haynes, 2002; McCool, Clark og Stankey, 2007; Pickering og Weaver, 2003). Bættar 
samgöngur og betri möguleikar á að komast á afskekkt svæði getur til að mynda aukið 
fjölda ferðamanna og þannig það álag sem verður á ósnortnum svæðum (Butler, 1999).  

Á ferðamannastöðum eru því margs konar þolmörk fyrir mismunandi þætti, þau eru 
misjöfn á hverjum og einum stað og misjöfn eftir flokkum notanda og hagsmunaaðila (t.d. 
Lime, 1970, 1995, Saarinen, 2006). Með bættu skipulagi og frekari uppbyggingu innviða er 
hægt að hafa áhrif á þróun ferðamannastaða og stjórna hversu mikil áhrif verða vegna 
ferðamanna. 
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2.2  Ferðamannastaðir og innviðir  
Ferðamannastaður eða áfangastaður ferðamanna er staður sem ferðamenn heimsækja og 
dvelja á um lengri eða skemmri tíma. Auðlind hvers ferðamannastaðar er segullinn sem 
dregur ferðamennina til staðanna (Inskeep, 1991). Á miðhálendi Íslands er það óspillt 
náttúra, víðátta og einvera sem skapa segulinn fyrir ferðamenn (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 
Rannveig Ólafsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2009; Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2010c). 
Staðir sem hafa manngert aðdráttarafl er fremur að finna á láglendi, líkt og 
Adrenalíngarðurinn hjá Nesjavöllum eða Húsdýragarðurinn í Reykjavík (Edward H. 
Huijbens og Ása Margrét Einarsdóttir, 2012).  

Í flestum tilvikum þurfa einhverjir innviðir (e. infrastructure) að vera til staðar þannig að 
hægt sé að njóta þeirra segla sem ferðamannastaðir hafa upp á að bjóða. Þetta á einnig 
við um þjóðgarða og náttúruverndarsvæði (Eagles og McCool, 2002). Það hefur síðan með 
eðli hvers ferðamannastaðar og óskir gesta að gera, hvaða þáttur er aðdráttaraflið eða 
segullinn og hvaða aðrir þættir styðja við þann segul. Þannig er náttúran oft aðal 
aðdráttaraflið en samgöngur, gisting, þjónusta, aðstaða og aðrir innviðir nauðsynlegir til 
að hjálpa fólki að njóta náttúrunnar (Deng, King og Bauer, 2002; Inskeep, 1991; Mill og 
Morrison, 1998). Sérstaða sumra ferðamannasvæða getur falist í lítilli uppbyggingu og á 
miðhálendinu sækja ferðamenn gjarnan í ósnortna staði (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2012). 
Hafa þarf í huga að ýmis vandamál geta skapast ef margir ferðamenn heimsækja slíka 
staði. Þá getur ágangur á náttúruna orðið of mikill og staðurinn verður ekki lengur 
ósnortinn. Hversu mikla innviði þarf á hverjum stað getur verið háð fjölda ferðamanna, 
eðli ferðamannastaðarins og því skipulagi og markmiðum sem staðurinn er hannaður og 
hugsaður fyrir. Grunnnauðsynjar ferðamannastaða eru taldar vera hreinlætismál, 
úrgangsmál, gisting, mataraðstaða, aðstaða til upplýsinga, samgöngur og öryggismál 
(Eagles o.fl., 2002). Hafa þarf í huga þegar ferðamannastaðir eru skipulagðir að talið er að 
hlutfallslega mestu áhrifin vegna ferðamanna séu í upphafi meðan staðirnir eru að mótast 
og þróast og að ekki er línulegt samband milli notkunar og áhrifa (Cole, 1985). Þannig er 
ekki sama hvort ferðamönnum fjölgar mikið á stöðum sem eru lítt mótaðir eða stöðum 
sem eru þegar orðnir miklir ferðamannastaðir. Innviðir geta aukið tækifæri fólks á 
afþreyingu og aukið þol svæðisins fyrir ferðamennsku þannig að minni áhrif verði þó fleiri 
ferðamenn komi. Því er nauðsynlegt að hönnun, stærð og umfang aðstöðu á hverjum stað 
samræmist markmiðum ferðamennsku á svæðinu á hverjum tíma (Eagles og McCool, 
2002).  

Innviðir geta stutt við öryggi ferðamanna. Í því samhengi má nefna tröppur í bröttum 
brekkum eða skriðum, línur sem beina fólki frá hættulegum stöðum og merkingar sem 
vara fólk við hættum eða beina því rétta leið (Eagles og McCool, 2002). Á miðhálendi 
Íslands eru stórar óbyggðar víðáttur og margir hættulegir staðir. Góð fjarskipti geta t.d. 
aukið öryggi ferðamanna. Þannig getur uppbygging innviða eins og fjarskiptamastra orðið 
nauðsynleg á miðhálendinu til að auka öryggi ferðalanga. Nú nýlega hafa verið gerð drög 
að stefnu um öryggi á ferðamannastöðum (Ferðamálstofa, Slysavarnarfélagið Landsbjörg 
og Umhverfisstofnun, 2011). Þar eru uppbyggingar á innviðum eins og tröppum, stígum, 
köðlum, handriðum og fjarskiptakerfum ásamt skiltum og upplýsingum, meðal þeirra 
aðgerða sem eru settar fram sem aðgerðir til úrbóta. Þannig geta innviðir þjónað sem 
öryggisatriði og bætt upplifun gesta sem verða öruggari á ferðum sínum.  
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Þolmörk innviða og umhverfis eru eins og önnur þolmörk, huglæg mörk. Þau geta verið 
þörf ferðamanna fyrir aðstöðu eins og t.d. salerni eða gistipláss en misjafnt er hvaða 
væntingar fólk hefur til slíkrar aðstöðu. Eitt af því sem getur valdið neikvæðri upplifun 
gesta er ef innviðir nægja ekki þeim fjölda sem koma en dæmi um slíkt er ónægt gistirými 
(Jafari, 2000). Á sumum ferðamannastöðum er gistirými nær einungis notað á ákveðnum 
árstímum og standa byggingar því auðar stóran hluta ársins. Þetta á víða við á miðhálendi 
Íslands en þar er ásókn í gistingu á sumrin mjög mikil og á mörgum gististöðum er 
fullbókað í skála yfir hásumarið (Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ferðafélags 
Íslands, munnleg heimild, 1. febrúar 2013). Þrátt fyrir að nýtingarhlutfall gistiplássa sé 
hátt yfir sumarið þá veldur vannýting á öðrum tímum ársins því að rekstur margra 
ferðamannastaða verður mjög óhagkvæmur (Bergþóra Aradóttir, 2003b; Páll 
Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands, munnleg heimild, 1. febrúar 2013). 
Meiri nýting innviða gæti verið á sumum stöðum ef vegir væru betri og opnir lengur fram 
á haust eða opnuðu fyrr á vorin. Þó þarf að hafa í huga að gróður á miðhálendinu er afar 
viðkvæmur á vorin (Guðrún Gísladóttir, 2001, 2003a, 2003b; Thórhallsdóttir, 1997, 2002). 
Slæm upplifun getur einnig skapast hjá gestum ef innviðum er illa haldið við eða skipulag 
svæða er á þann veg að gestir upplifi mannmergð eða finnist öryggi sínu ógnað (Jafari, 
2000). Þarfir fyrir uppbyggingu innviða verða oftast mest áberandi á háannatíma þegar 
innviðir anna ekki þeim fjölda gesta sem kemur. Þá þarf að meta hvort ástandið sé það 
slæmt um langan tíma til að breytinga sé þörf (Mathieson og Wall, 1982). Hafa þarf í huga 
við skipulag og uppbyggingu ferðamannastaða að aldrei er hægt að gera öllum 
ferðamönnum til hæfis á einum og sama áfangastaðnum (Buhalis, 2000). 

Aukin uppbygging getur verndað náttúruna og stutt við að umhverfið láti ekki á sjá af 
völdum ferðamannastraums (Eagles og McCool, 2002; Priskin, 2001). Dæmi um það geta 
verið göngupallar sem reistir eru til að koma í veg fyrir traðk á gróður. Ef slík aðstaða er of 
lítil eða annar ekki eftirspurn, t.d. pallar eru á of fáum stöðum eða eru of mjóir þannig að 
gengið er utan við þá, getur umhverfið einnig spillst. Þetta getur líka átt við um vegi sem 
keyrt er út fyrir vegna þess hversu slæmir þeir eru og svæði sem raskast og traðkast þegar 
ferðamenn tjalda á óafmörkuðum stöðum, vegna skorts á gistirými sem hentar. Það þarf 
því að gæta að því að innviðir sem reistir eru uppfylli þörf og að úrbætur sem gerðar eru 
valdi ekki skaða á umhverfi staðanna (Eagles og McCool, 2002). Með góðri hönnun er 
mögulegt að innviðir falli það vel inn í náttúruna að þeir hafi ekki áhrif á upplifun 
ferðamanna á ósnortinni náttúru (Sveinn R. Traustason, 2011). Þessi áhrif af góðri hönnun 
innviða í náttúrunni á upplifun ferðamanna hafa þó lítið verið rannsökuð hér á landi.  

2.3  Stefnumörkun ferðamennsku á Íslandi 
Hér á landi er stefnumörkun í ferðamennsku í höndum Ferðamálastofu. Tvær 
stefnumarkanir hafa verið samþykktar á Alþingi, fyrst árið 2005 og síðar árið 2011 
(Samgönguráðuneytið, 2006; Ferðamálastofa, 2011). Stefnumörkun Ferðamálastofu 
gengur út á stefnu um sjálfbærni auðlindarinnar. Í henni er talið að með góðu skipulagi og 
markvissri stjórnun megi koma í veg fyrir óæskileg áhrif vegna ferðamennsku í landinu. Til 
að möguleiki sé á góðu skipulagi verða að vera til rannsóknir og upplýsingar um stöðu 
mála á hverjum tíma. Í ferðamálastefnu er fjallað um að auka þurfi viðhald á 
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ferðamannastöðum og auk þess að byggja upp aðstöðu á stöðum sem hingað til hafa 
verið utan alfaraleiðar.  

Ferðamálastofa hefur lagt mikla áherslu á umhverfismál vegna þess að þau eru 
mikilvægur þáttur í uppbyggingu ferðaþjónustu (Sveinn R. Traustason, 2011). 
Ferðamálastofa hefur sett sér umhverfisstefnu og byggir sú stefna á sjálfbærri og ábyrgri 
ferðamennsku enda er náttúra Íslands talin sú auðlind sem ferðaþjónustan á Íslandi byggir 
á til framtíðar. Í umhverfisstefnu Ferðamálastofu (2012c, bls. 11) eru meginmarkmið 
þessi:  

Að ferðamennska valdi ekki skaða á náttúru Íslands, söguminjum eða 
náttúruupplifun. Einnig er lögð rík áhersla á að ferðamannastaðir séu vel 
skipulagðir og hannaðir. Mannvirki skerði ekki ásýnd eða upplifun 
ferðamannastaða en auki fremur á upplifun. Innviðir á 
ferðamannastöðum fullnægja væntingum og þörfum þeirra markhópa 
sem þeir eiga að þjóna og þeir séu öruggir ef ferðamaðurinn fylgir 
leiðbeiningum. 

Núverandi stefnumörkun í ferðamennsku tekur til alls landsins en nú er unnið að sérstakri 
áætlun fyrir ferðamennsku á miðhálendi Íslands í sambandi við nýtt landsskipulag 
(Þingsályktun nr. 1474/2009-2010). 

2.4  Samantekt  
Nauðsynlegt er fyrir ferðamennsku að ferðamannastaðir séu sjálfbærir til að viðhalda 
aðdráttarafli sínu og hafa íslensk stjórnvöld sett fram það markmið að ferðamannastaðir 
hér á landi séu sjálfbærir. Innviðir á ferðamannastöðum skipta þar miklu máli og geta 
innviðir bæði aukið sjálfbærni og verndað náttúruna en einnig geta auknir innviðir unnið 
gegn sjálfbærni t.d. þegar samgöngur batna og umferð ferðamanna á viðkvæma staði 
eykst.  

Við mat á þolmörkum ferðamannastaða þarf að taka tillit til þeirrar stefnu sem sett er 
fyrir ferðamennsku. Það geta verið umhverfislegir, félagslegir og stjórnarfarslegir þættir 
(World Tourism Organization, 2004). Washburne (1982) segir til dæmis að það sé 
óviðeigandi að setja fram mörk (þolmörk) án þess að taka tillit til þeirrar stefnu sem segir 
til um hvaða ástand sé við hæfi á hverjum stað. Þolmörk ferðamannastaða má hækka 
með auknum innviðum en auknir innviðir geta haft áhrif á þolmörk gesta því gestir hafa 
mismunandi þörf fyrir aðstöðu og innviði. Það sem einum þykir nægjanlegt þykir öðrum of 
mikið en ekki er til neitt eitt rétt mat á þolmörkum. Þannig þarf að hafa hag margra ólíkra 
aðila í huga þegar þolmörk eru metin.  

Það þarf því að hafa í huga að flókið samspil er á miðhálendi Íslands milli þess að 
ferðamenn geti notið óraskaðrar náttúru og að náttúran verði ekki fyrir of miklum áhrifum 
vegna komu ferðamanna.  
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3  Rannsóknir og aðferðir við mat á 
ástandi innviða fyrir ferðamennsku 

3.1  Mælingar á sjálfbærni og þolmörkum 
Mikið hefur verið ritað um aðferðir við að mæla og meta þolmörk og sjálfbærni 
ferðamennsku (t.d. Bartelmus, 1997; Bell og Morse, 1999, 2003; Liu, 2003; Manning, 
1999). Þar sem hugtakið sjálfbærni er huglægt og vítt hefur reynst erfitt að finna 
heppilega mælikvarða. Sumir hafa gengið svo langt að segja að í raun sé ekki hægt að 
mæla sjálfbærni en með kvörðum og mælingum megi fá vísbendingar um breytingar á 
ástandi (Stoeckl, Walker, Mayocchi og Roberts, 2004). Aðrir telja að mælingar séu 
algjörlega nauðsynlegar til að meta sjálfbærni (Butler, 1999; Kostopoulou og Kyritsis, 
2006). Butler (1999) telur að ekki sé hægt að fylgjast með þróun ferðamannastaða án 
markvissra mælinga og þær geti hjálpað til við ákvarðanatöku og aðgerðir til úrbóta. Hann 
segir m.a. að án mælinga og vöktunar sé „notkun orðsins sjálfbærni merkingarlaus“ 
(Butler, 1999, bls. 16). Mælingar eru af flestum taldar nauðsynleg tæki fyrir stjórnvöld og 
skipulagsstefnur til að segja hvert ástand ferðamannastaða er á hverjum tíma, koma auga 
á hættuástand og gera forvarnir þannig að hægt sé að bregðast rétt við og framkvæma 
áður en í óefni er komið (Kostopoulou og Kyritsis, 2006; World Tourism Organization, 
2004). Með mælingum er mögulegt að fylgjast náið með ástandi og þannig er líklegra að 
það verði ódýrara og einfaldara að koma í veg fyrir skaða á ferðamannastaðnum (Buckley, 
2011). 

Mælingar mega ekki vera markmið í sjálfum sér, heldur verða þær að vera notaðar til að 
byggja á stefnumörkun ferðamannastaða. Þær eru þá notaðar m.a. til vöktunar svæða til 
að skoða breytingar á ástandi sem verða (Fernández og Rivero, 2009; Newsome, Moore 
og Dowling, 2013; World Tourism Organization, 2004). Mælingar eru gagnlegastar þegar 
mælt er endurtekið, um langan tíma og eftirlit er haft með þeim áætlunum sem settar 
hafa verið fram. Nauðsynlegt er að vakta og mæla ferðamennsku, einkum á vernduðum 
og viðkvæmum svæðum til að halda verndargildi svæðanna og því aðdráttarafli sem þau 
geta haft (Eagles o.fl., 2002; World Tourism Organization, 2004). 

Samkvæmt Eagles o.fl., (2002) er það einkum tvennt sem þarf að mæla og vakta við 
stjórnun ferðamannastaða. Það eru áhrif ferðamanna með tilliti til umhverfis og 
félagslegra þátta og gæði þjónustu til að ákvarða hvaða þjónusta er nauðsynleg á hverjum 
stað.  

Það eru því margt sem hafa þarf í huga við mat á sjálfbærni og þolmörkum innviða og ekki 
er til ein ákveðin skilgreining á því hvaða aðferð er best eða hver hentar fyrir hverja 
mælingu. Það þarf að hafa í huga þegar mælingar eru gerðar að þarfir fólks t.d. fyrir 
innviði eru misjafnar og margar ólíkar aðferðir eru til að meta innviði. 
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3.2  Aðferðir við mat á ástandi innviða og álagi á 
ferðamannastöðum 

Margir þættir koma inn í rannsóknir á innviðum fyrir ferðamennsku og margar aðferðir 
eru til sem hægt er að nota við mat á ástandi ferðamannastaða. Spurningalistar, viðtöl og 
sjónrænt mat eru meðal þeirra aðferða sem beitt hefur verið en þær eru allar þekktar og 
viðurkenndar aðferðir við rannsóknir á ferðamennsku. Stundum er talað um að 
mælanleiki (e. measurability) séu nauðsynlegur við mat ferðamennsku þ.e. rannsóknir 
sem byggja á beinum mældum gildum (White, McCrum, Blackstock og Scott, 2006). Ekki 
eru þó allir sammála því og hafa þarf í huga að krafa um mælanleika má ekki verða til þess 
að við notum einungis rannsóknir sem byggja á mælanlegum gildum (Matthews, Hill og 
Hutchins, 2006). Huglæg gildi eru einnig mikilvæg til þess að skilja sjálfbærni (Bell og 
Morse, 2003). Nákvæmar mælingar eru oft dýrar, bæði vegna vinnu rannsakanda og 
stundum dýrra mæliaðferða, og þar af leiðandi getur rannsókn á ákveðnum þáttum verið 
erfið vegna skorts á fjármagni (White o.fl., 2006).  

Sú aðferð sem er einna þekktust og hefur víðast verið notuð við að meta álag á 
ferðamannastöðum er bein mæling á fjölda ferðamanna (t.d. Buckley, Robinson, Carmody 
og King, 2008; Newsome o.fl., 2013). Heildarfjöldi ferðamanna er þá oftast metinn út frá 
fjölda þeirra farartækja sem koma á ferðamannastaðina en þess háttar talningar eru mikið 
notaðar t.d. í Bandaríkjunum og Ástralíu (Cessford og Muhar, 2003; Griffin, Moore, Crilley, 
Darcy, og Schweinsberg, 2010). Í Bandaríkjunum er líka mikið gert af því að telja alla gesti 
sem koma á ferðamannastaði t.d. á stöðum þar sem ekki er hægt að hafa bílateljara. 
(English, Kocis, Zarnoch og Arnold, 2002). Áætlun á fjölda gesta út frá talningu með 
bílateljara hefur þó verið gagnrýnd (Cessford og Muhar 2003; Griffin o.fl., 2010). Einkum 
vegna þess að áætla þarf fjölda ferðamanna í hverjum bíl og beita nálgun til að finna 
margföldunarstuðul. Þann stuðul þarf að finna með skynditalningum á fjölda allra 
ferðamanna á ferðamannastaðnum en þær þarf að gera nokkuð ört til að sannreyna fjölda 
ferðamanna (Griffin o.fl., 2010). Erlendis hefur einnig verið í einhverjum tilfellum notaðar 
talningar á farsímum sem hafa GPS staðsetningu til að ákvarða fjölda ferðamanna á 
ferðamannastöðum (t.d. Asakura og Hato, 2004; Asakura og Iryo, 2007). Slíkar mælingar 
byggja á að farsímasamband sé á staðnum og finna þarf út hlutfall gesta með síma sem 
senda út GPS staðsetningu.  

Fjöldi ferðamanna einn og sér gefur ekki fullnægjandi mynd af því álagi sem koma þeirra 
veldur á ferðamannastaði. Misjöfn áhrif geta orðið á ólíkum stöðum vegna sama fjölda 
ferðamanna. Sjónrænt mat hefur verið mikið notað til að meta áhrif af komu ferðamanna 
á umhverfið. Til dæmis er það notað við mat á ástandi tjaldsvæða, til að meta hvort rusl 
sé á ferðamannastöðum og hver áhrif ferðamanna eru á göngustíga (Manning og 
Freimund, 2004). Sjónrænt mat nýtist einkum vel við að meta áhrif á huglægum breytum 
sem erfitt eða ómögulegt er að lýsa með tölulegum stærðum (Manning og Freimund, 
2004). Það er talið gott til að gera yfirlit yfir breytingar á ástandi (Cole, 1983; Jewell og 
Hammit, 2000). Sjónrænt mat hefur verið gagnrýnt fyrir að vera huglægt þar sem það 
byggir á mati rannsakandans en Cole (1983) bendir á að slíkt mat geti þrátt fyrir það 
gagnast vel þegar meta skal breytingar á stóru svæði. Þegar notast er við sjónrænt mat er 
oft stuðst við ákveðinn matskvarða og fyllt inn í fyrirfram ákveðin bil.  
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Það er talið lágmarka áhrif rannsóknarmanns ef notuð er aðferð sem kallast 
ástandsflokkunaraðferð (e. condition class method) en hún byggir á því að meta ástand og 
skrá niðurstöður í fyrirfram ákveðna flokka (Cole 1989, Frissell, 1978; Jewell og Hammit, 
2000). Þessi aðferð er til dæmis talin vera hentug til að meta göngustíga og tjaldsvæði. 
Hún þykir skilvirk og gefa tiltölulega góða niðurstöðu án mikillar þjálfunnar 
rannsóknarmanns (t.d. Jewell og Hammit, 2000; Marion, 1991, Wimpey og Marion, 2011). 
Aðferðin byggir á því að metnir eru nokkrir matsþættir fyrir hvern innvið í matskvarða. 
Hverjum matsþætti eru gefin stig eftir því hvernig ástand hvers þáttar er en flest stig þýða 
versta ástand. Síðan eru samanlögð stig allra matsþátta úr matskvarða settar inn í 
ástandskvarða þar sem ástandi hefur verið skipt upp í ákveðin bil sem segja til um hvort 
ástand er gott eða slæmt (Cole, 1989). Þannig eru niðurstöður teknar saman og settar 
fram með ástandskvarða þar sem gefið er eitt gildi fyrir hvern innvið, t.d. fyrir tjaldsvæði 
(Marion, 1991). Þau gildi er síðan hægt að nota til að bera saman önnur tjaldsvæði á 
öðrum ferðamannastöðum. Einnig er hægt að endurtaka aðferðina og skoða hvort það 
verður breyting frá einum ástandsflokki yfir til annars á milli tímabila (Marion, 1991). 
Ástandsflokkunaraðferð hefur verið notuð víða við að meta ástand göngustíga (Wimpey 
og Marion 2011). Í Ástralíu var gerður samanburður á milli þriggja þekkta aðferða við mat 
á göngustígum en þær voru; punktmatsaðferð (e. point assessing methods) þar sem 
mældar eru nákvæmar upplýsingar ástands á ákveðnu millibili (t.d. Dixon, Hawes og 
McPherson, 2004; Marion og Olive, 2006), slóðamatsaðferð (e. track problem 
assessment) þar sem skráðar eru breytingar sem verða á stíg þegar tveir menn meta 
stíginn samtímis óháð hvor öðrum og skrá niður breytingar á ástandi og hversu langt bil er 
af sambærilegu ástandi (Leung og Marion, 1999) og ástandsflokkunaraðferð sem áður 
segir frá (Cole, 1989; Nepal, 2003). Sú rannsókn gaf til kynna að ástandsflokkunaraðferðin 
hentaði vel fyrir rannsóknir á stóru svæði því hún var af þessum þremur aðferðum 
fljótvirkust, rannsakendur komst yfir stærsta svæði á hverri klukkustund og hún þótti gefa 
gott yfirlit yfir stöðu mála. Punktmatsaðferðin hentaði hins vegar best til vöktunar á 
breytingum (Hill og Pickerning, 2009). Ástandsflokkunaraðferð getur þó hentað við vöktun 
á breytingum en til þess þarf að gæta vel að samræmi á milli matsmanna á misjöfnum 
tímum og kanna vel hvaða matsþættir eru næmastir fyrir breytingum (Cole, 1989).  

3.3  Fyrri rannsóknir á ástandi innviða 
ferðamannastaða á miðhálendi Íslands  

Ekki hafa verið unnar margar rannsóknir á innviðum ferðamannastaða á miðhálendinu til 
þessa. Þó má nefna þolmarkarannsóknir sem unnar voru árin 2000 og 2001. Einn þáttur 
þeirra snéri að innviðum og var í þeim gerð rannsókn á þolmörkum innviða í Lónsöræfum 
og í Landmannalaugum (Bergþóra Aradóttir, 2003a, 2003b). Í þeim rannsóknum var þeirri 
aðferð beitt að taka viðtöl við landverði, skálaverði og ferðaskipuleggjendur um hvað 
betur mætti fara á svæðunum. Til dæmis um hvernig nýting á innviðum var, hvort ánægja 
var með samgöngur og hvort gistirými var frambærilegt. Hafa þarf í huga við slíkt mat að 
viðtöl við hagsmunaaðila geta litast af persónulegum skoðunum viðmælanda og því getur 
verið erfitt að bera saman ferðamannastaði. Í þolmarkarannsóknunum voru einnig 
rannsökuð þolmörk umhverfis einkum áhrifum ferðamanna á göngustíga og traðk á 
gróður (Guðrún Gísladóttir, 2001, 2003a, 2003b). Í þeirri rannsókn var gerð rannsókn á 
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þekju gróins og ógróins lands, kannað hvaða plöntutegundir þola best traðk og áhrif 
traðks á hæð grasa og þykkt mosa var metin. Áhrif traðks á jarðveg voru metin með því að 
greina efna- og eðliseiginleika jarðvegs úr jarðvegssýnum.  

Árið 2007 var unnin rannsókn á ástandi stíga og vega við Laka (Rannveig Ólafsdóttir, 
2007). Fyrir þá rannsókn gerði Rannveig Ólafsdóttir (2007) drög að mats- og 
ástandskvarða fyrir mat á göngu-, hjóla- og reiðstígum m.a. með hliðsjón af fyrrnefndum 
rannsóknum Guðrúnar Gísladóttur (2001, 2003a, 2003b). Hún lagði einnig fram grunn að 
matskvarða fyrir vegi og slóða. Þessi kvarði hefur m.a. verið notaður við rannsókn á 
áhrifum ferðamanna í Lambafellsgjá á Reykjanesi (VSÓ ráðgjöf, 2010) og ástandskvarðinn 
fyrir vegi hefur verið notaður m.a. í nemendaverkefni í Háskóla Íslands þar sem Jaana-
Marja Rotinen (2011) notaði kvarðann til að meta ástand vega á Fljótshlíðarafrétti. 
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4  Ferðamennska á miðhálendinu 

4.1  Þróun ferðamennsku og skipulag 
ferðamannastaða á miðhálendinu  

Fram eftir 20. öldinni var aðgengi að miðhálendinu fremur erfitt en undanfarna áratugi 
hefur það batnað og auk þess sem farartæki eru betri en áður (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 
2012; Edward Huijbens og Karl Benediktsson, 2012). Upp úr 1970 fóru að koma betri vegir 
inn á miðhálendið einkum í tengslum við uppbyggingu virkjanna á miðhálendinu sem 
gerði það að verkum að umferð ferðamanna jókst (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2012).  

Uppbygging innviða eins og skála og gistiaðstöðu fyrir ferðamennsku á miðhálendi Íslands 
hefur einna helst verið á vegum ferðafélaga eins og Ferðafélags Íslands og ferðafélagsins 
Útivistar (Ferðafélag Íslands, e.d.) en á síðustu árum hafa einstaklingar og önnur 
félagasamtök í auknum mæli farið að reka skála og gistiaðstöðu á miðhálendinu (t.d. 
Ferðamálastofa, e.d.-d). Ferðatímabil á miðhálendi Íslands hefst þegar snjóa leysir og land 
þornar. Það gerist venjulega um miðjan júní. Einstaka vegir opna þó fyrr en opnunartími 
vega getur verið mjög mismunandi eftir árferði (Umhverfisstofnun og Vegagerðin, 2012). 
Umferð ferðamanna virðist fljótt eftir opnun vega ná hámarki og nær háannatími fram í 
miðjan ágúst en svo fjarar umferðin út um miðjan september (Anna Dóra Sæþórsdóttir og 
Rögnvaldur Ólafsson, 2012). Þá lokar einnig mest af gistiaðstöðunni og flestir skálaverðir 
fara heim (Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands, munnleg heimild, 1. 
febrúar 2013). 

Svæðisskipulag um miðhálendi Íslands tók gildi árið 1999 (Umhverfisráðuneytið og 
Skipulagsstofnun, 1999). Þar er megináhersla lögð á uppbyggingu ferðaþjónustu á 
jaðarsvæðum miðhálendisins og á nokkrum afmörkuðum svæðum í nánd við aðalfjallvegi 
(mynd 2). 

Samkvæmt svæðisskipulagi miðhálendisins er gistisvæðum skipt í eftirfarandi flokka:  

Jaðarmiðstöðvar eru alhliða þjónustumiðstöðvar á jaðarsvæðum Miðhálendisins og efst í 
byggð við meginleiðir inn á hálendið. Svæðin eru í góðu vegasambandi við þjóðvegi með 
möguleika á starfrækslu ferðamannaþjónustu á ársgrundvelli. Ströngustu kröfur eru 
gerðar varðandi salernisaðstöðu, meðferð sorps og frárennsli. Jaðarmiðstöðvar eru 
háðar mati á umhverfisáhrifum. 

Hálendismiðstöðvar eru þjónustumiðstöðvar ferðamanna í nánd við aðalfjallvegi 
(stofnvegi) hálendisins. Starfsemi miðstöðvanna tengist alhliða ferðamennsku, þar með 
talin þjónusta við vetrarumferð, veiðimenn, hestamenn og skíðafólk. Gott vegasamband 
og samfelldur rekstur er í a.m.k. 2-4 mánuði á ári. Gisting er í ríkara mæli í húsum en á 
tjaldsvæðum og þjónustustig er almennt lægra en á jaðarmiðstöðum. 
Hálendismiðstöðvar eru háðar mati á umhverfisáhrifum. 
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Skálasvæði eru staðir í góðu sambandi við vegakerfi en þjónustustig jafnan lægra en á 
hálendismiðstöðvum. Gistiskálar sem þjóna breiðum hópi ferðamanna, þar á meðal 
veiðimönnum, göngufólki og hestamönnum, en mörg þessara húsa eru jafnframt 
gangnamannahús. Á skálasvæðum er gert ráð fyrir að það geti byggst nokkur hús að 
undan gengnu deiliskipulagi. Skálasvæði eru eftir atvikum háð mati á umhverfisáhrifum. 

Fjallasel eru hús í takmörkuðu eða engu vegasambandi, þ.m.t. gönguskálar, einkaskálar, 
veiðihús og gangnamannahús o.fl. Um fjallasel gildir, eins og um miðstöðva- og 
skálasvæði, að þau eru opin fyrir almenning. Sama gildir um fjallasel í einkaeigu sem 
skulu a.m.k. vera að hluta til opin fyrir almenning.  
(Umhverfisráðuneytið og Skipulagsstofnun, 1999). 

 
Mynd 2. Flokkun gistisvæða á miðhálendinu .  
Heimild: Umhverfisráðuneytið og Skipulagsstofnun, 1999, viðauki C,  kort 4.  

Samkvæmt þessari skilgreiningu staða árið 1999 voru 6 Hálendismiðstöðvar, 4 
Jaðarmiðstöðvar, 33 Skálasvæði og 84 Fjallasel. Þessi skilgreining og skipting hefur verið 
óbreytt síðan 1999. 

Innan miðhálendisins eru friðlýst svæði sem eru í umsjón Umhverfisstofnunar og þar er 
einnig stærsti þjóðgarður Evrópu, Vatnajökulsþjóðgarður, sem hefur sérstaka stjórn 
(mynd 3) (Umhverfisstofnun, e.d.-b; Vatnajökulsþjóðgarður, e.d.). Oft er talað um að 
miðhálendið sé að miklu leyti ósnortið og við markaðssetningu landsins er gjarnan notuð 
sú hugmynd (Rannveig Ólafsdóttir, 2011b ). Á miðhálendi Íslands eru stór svæði sem falla 
undir lagalega skilgreiningu á ósnortnu víðerni (mynd 3). Í þeirri skilgreiningu er ósnortið 
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víðerni sagt vera það svæði sem engin bein ummerki mannsins er að finna er í a.m.k. 5 km 
fjarlægð frá mannvirkjum og a.m.k. 25 km2 að stærð (Lög um náttúruvernd nr. 44/1999).  

Þrátt fyrir lögformlega skilgreiningu á víðernum um að engin bein ummerki mannsins sé 
þar að finna eru mannvirki eins og fjallaskálar og slóðar innan þeirra svæða sem kölluð eru 
ósnortin víðerni (mynd 3). Þegar hugtakið ósnortið víðerni var skilgreint árið 1998 af 
Umhverfisstofnun þá voru ósnortin víðerni skilgreind þrátt fyrir að frístundahús og slóðar 
væru inni á svæðinu (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 1998). Samkvæmt gögnum frá 
Landmælingum Íslands og svæðisskipulags miðhálendisins eru yfir 280 fjallaskálar og 
frístundahús á um 180 stöðum innan miðhálendislínunnar (mynd 3). Þar af er 61 staður 
sem hefur rekstrarleyfi fyrir sölu á gistingu (Ferðamálastofa, e.d.-d).  

 
Mynd 3. Fjallaskálar og frístundahús á miðhálendi Íslands ásamt friðlýstum svæðum og ósnortnum 
víðernum. 
Kortagerð: Ása Margrét Einarsdóttir, unnið eftir gögnum frá Landmælingum Íslands, 
Svæðisskipulagi miðhálendisins og Umhverfisstofnun.  

Friðlýst svæði innan miðhálendisins eru 37% af miðhálendinu, ýmist friðlönd, 
náttúruvætti eða þjóðgarður. Árið 2010 og 2012 gerði Umhverfisstofnun mat á friðlýstum 
svæðum. Af þeim svæðum sem metin voru innan miðhálendisins var m.a. friðland að 
Fjallabaki og Hveravellir. Þau svæði voru talin illa farin vegna ágangs ferðamanna og voru 
sett á lista yfir svæði þar sem brýnna aðgerða er talin þörf (Umhverfisstofnun, 2010; 
2013). 
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Árið 2013 var í fyrsta skipti unnið landsskipulag sem áætlað er að muni taka við af 
svæðisskipulagi miðhálendisins (Skipulagsstofnun, 2012). Þar er miðað við sömu flokkun 
ferðamannastaða og var í eldra skipulagi. Í landsskipulaginu er stefnt að því að á 
miðhálendi Íslands verði myndaðar þrjár stórar, samfelldar verndarheildir (mynd 4). Innan 
verndarheilda verði viðhaldið lágu byggingarstigi, mannvirkjagerð haldið í lágmarki og 
áhersla lögð á náttúruvernd og varðveislu víðerna. Eins og staðan er 2013 hefur þetta 
skipulag ekki verið samþykkt af núverandi stjórnvöldum. 

 
Mynd 4. Verndarheildir og mannvirkjabelti á miðhálendi Íslands skv. tillögu að landsskipulagi. 
Heimild: Skipulagsstofnun, 2012, bls. 24 . 

Þannig setur skipulag svæða takmarkanir fyrir uppbyggingu innviða og því hvar 
ferðamannastaðir mega byggjast upp. Einnig setur stefnumörkun því skorður hverskonar 
uppbygging og þjónusta getur byggst upp á hverjum stað.  

4.2  Fjöldi ferðamanna á miðhálendinu  
Á Íslandi hefur ferðamönnum sem sækja landið heim fjölgað mikið síðustu ár. Árið 2011 
fór rúmur þriðjungur erlendra ferðamanna inn á miðhálendið (mynd 5) (Ferðamálastofa, 
e.d.-b). Takmarkaðar upplýsingar eru til um fjölda ferðamanna á einstökum 
ferðamannastöðum á miðhálendinu (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2010a; Rannveig 
Ólafsdóttir, 2011a). Árið 2009 heimsóttu um 30.000 Íslendingar miðhálendið skv. 
rannsóknum og árið 2012 heimsóttu 42.500 landsmanna miðhálendið í ferðalögum sínum 
(mynd 5). Í þeim rannsóknum er miðað við að ferðalag sé ferð sem taki a.m.k. einn 
sólarhring (Markaðs- og miðlarannsóknir, 2013).  
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Mynd 5. Fjöldi erlendra ferðamanna sem koma til Íslands og heimsækja miðhálendið ásamt fjölda 
Íslendinga sem heimsækja miðhálendið.  
Heimild: Ferðamálastofa, e.d.-b og Markaðs- og miðlarannsóknir, 2013. 

Fjöldi gistinátta á miðhálendinu hefur aukist úr því að vera rúmlega 43.000 árið 2000 í 
tæpar 60.000 gistinætur árið 2012 (mynd 6). Flestar gistinætur voru árið 2009 67.500 en 
fækkaði mikið árið 2010 niður í 50.500 en það sumar barst mikil aska frá gosi úr 
Eyjafjallajökli yfir miðhálendið. Stærstur hluti þeirra ferðamanna sem gista á 
miðhálendinu, gista í óbyggðum á Suðurlandi (mynd 6). Aukning á gistinóttum í skálum 
hefur ekki orðið mikil á miðhálendinu síðan árið 2000 og á meðan fjöldi erlendra 
ferðamanna á miðhálendinu hefur tvöfaldast frá 2007 hefur fjöldi gistinátta nánast staðið 
í stað. 

 
 
 
Mynd 6. Fjöldi gistinátta í skálum á miðhálendinu og fjöldi gistinátta í skálum í óbyggðum á 
Suðurlandi.  
Heimild: Hagstofa Íslands, 2013b. 
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Umferð um miðhálendið hefur verið mæld á einstökum mælistöðum á um 7 ára fresti af 
Vegagerðinni en einnig eru nokkrir fastir talningarstaðir þar sem umferð er mæld á hverju 
ári. Ekki hefur orðið aukning alls staðar á miðhálendinu en samkvæmt mælingum 
Vegagerðarinnar hefur umferð um Kjalveg t.d. ekki aukist að jafnaði síðustu 10 ár en 
umferð þar er mismikil eftir árum (Vegagerðin, 2012). Fjöldi bifreiða á Fjallabaki nyrðra 
hefur hinsvegar aukist um 50% árinu 2007 og þar fara nú um vestari hluta þess um 464 
bílar en 231 bílar um austari hlutann á hverjum sólarhring. Um Fjallabak syðra fara mun 
færri bílar eða aðeins um 20 bílar á sólarhring (mynd 7) (Rögnvaldur Ólafsson, 2012; 
Rögnvaldur Ólafsson, tölvupóstur 1. sept 2013). 

 

Mynd 7. Umferð að Fjallabaki á árunum 1995, 2007 og 2011. 
Heimild: Rögnvaldur Ólafsson, 2012. 

Í sambandi við rannsóknir á þolmörkum ferðamannastaða hafa verið gerðar mælingar á 
umferð á einstökum stöðum á miðhálendinu auk þess sem mæld hefur verið umferð 
gangandi fólks á nokkrum stöðum (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 
2012; Rögnvaldur Ólafsson, 2007). Út frá þessum mælingum á fjölda bíla hefur fjöldi 
ferðamanna á nokkrum ferðamannastöðum verið áætlaður. Rögnvaldur Ólafsson hefur 
gert margföldunarstuðul út frá talningum sem gerðar voru í Eldgjá 2011 en þar kom í ljós 
að, að meðaltali eru 6,24 ferðamenn í bíl (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvaldur 
Ólafsson, 2012). Ekki er hlutfall ferðamanna alls staðar það sama á miðhálendinu og í 
Landmannalaugum er hlutfallið talið lægra og reiknað með 4,67 gestum í bíl (Rögnvaldur 
Ólafsson, tölvupóstur 1. sept 2013). 

Það er því ljóst að mikil aukning er á fjölda ferðamanna sumstaðar á hálendinu eins og á 
Fjallabaki nyrðra, en ekki er sambærileg fjölgun alls staðar. Ekki hefur orðið línuleg 
aukning í fjölda gistigesta í skálum eins og aukning sem hefur orðið í fjölda gesta á 
miðhálendinu. 
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4.3  Viðhorf ferðamanna til innviða á 
miðhálendinu 

Hér á landi hafa verið unnar nokkrar rannsóknir á viðhorfi ferðamanna til innviða á 
ferðamannastöðum á miðhálendinu. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á miðhálendi 
Íslands eru við Langasjó árið 2000 (í Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2006), í friðlandi á 
Lónsöræfum árið 2000 (Bergþóra Aradóttir, 2003a), við Laka árið 2007 (Anna Dóra 
Sæþórsdóttir, Rannveig Ólafsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2007), í Landmannalaugum 
árin 2001 og 2009 (Bergþóra Aradóttir, 2003c; Anna Mjöll Guðmundsdóttir og Anna Dóra 
Sæþórsdóttir, 2010), í Kerlingarfjöllum og á Hveravöllum árið 2008 (Anna Dóra 
Sæþórsdóttir, 2009), í Landmannahelli og Hrafntinnuskeri árið 2011 (Anna Dóra 
Sæþórsdóttir og Þorkell Stefánsson, 2012) og í Eldgjá, Öldufelli og Álftavatni, árið 2011 
(Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2012).  

Í þessum viðhorfskönnunum hefur verið spurt hvaða innviði ferðamenn vildu helst hafa á 
miðhálendinu og hvaða áhrif þeir innviðir sem nú eru til staðar hafa á upplifun fólks af 
víðernum. Einnig hafa ferðamenn verið spurðir um væntingar þeirra til aðstöðu 
ferðamannastaðanna. Ekki hefur verið gert mat á reynslu ferðamanna af einstökum 
innviðum sem eru á ferðamannastöðum, eins og t.d. aðstöðu við heita laug í 
Landmannalaugum eða til skála í Hrafntinnuskeri.  

Samkvæmt þessum rannsóknum segja að meðaltali um 70% ferðamanna að væntingar 
þeirra til aðstöðu staðanna sem þeir eru á séu ágætlega eða fullkomlega uppfylltar (Anna 
Dóra Sæþórsdóttir og Þorkell Stefánsson, 2012). Komið hefur í ljós að fjallaskálar eru þeir 
innviðir sem fólk er mest hlynnt að hafa á miðhálendinu en fæstir vilja hafa hótel (mynd 8) 
(Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2012). Fólk nefnir það stundum að gott sé að hafa aðgengi að 
salernum og sturtum ásamt aðstöðu þar sem hægt sé að elda og borða inni eða í skjóli 
(Anna Dóra Sæþórsdóttir og Þorkell Stefánsson, 2012). Sumum finnast þó sturtur á 
afskekktum ferðamannastöðum vera dálítill lúxus en sögðust myndu nýta sér þær ef þær 
væru á staðnum. Ferðamenn óska einnig gjarnan eftir aðstöðu til að geta þurrkað fötin sín 
(Skálaverðir í Landmannalaugum, munnleg heimild, 25. ágúst 2012).  

Viðhorf ferðamanna til þjónustu á miðhálendinu eins og veitingastaða eru mismunandi 
eftir því hvar ferðamenn eru spurðir (mynd 8). Ferðamenn eru hlynntastir veitingastöðum 
á fjölmennustu ferðamannastöðunum eins og í Landmannalaugum en mesta andstaða er 
við veitingastaði á fámennum stöðum eins og við Langasjó þar sem uppbygging aðstöðu 
er lítil.  
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Mynd 8. Viðhorf ferðamanna til mannvirkja á miðhálendinu.  
Heimild: Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2012, bls. 26.  

Hluti af þeirri þjónustu sem ferðamenn óska eftir á miðhálendinu eru upplýsingar og 
merkingar. Í rannsóknum hafa ferðamenn sagt merktar gönguleiðir frekar mikilvægar á 
ferðamannastöðum (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2012). Fólk nefnir 
helst að það auki öryggi ef gönguleiðir eru vel merktar en huga þurfi vel að útliti merkinga 
og ekki setja skilti út um allt (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2009). Fólk er hlynntast því að hafa 
uppbyggða vegi, bundið slitlag og bensínstöðvar þar sem núverandi aðgangur bíla er 
góður og mesta umferðin er eins og í Landmannalaugum (mynd 8). Almennt virðist fólk 
hlutlaust í afstöðu sinni til akbrúa. Aðeins fleiri í Landmannalaugum vilja hafa akbrýr en á 
öðrum stöðum en í Landmannalaugar er hægt að komst nánast alla leið að skála á fólksbíl 
án þess að keyra yfir ár en rétt við skálann er á sem keyra þarf yfir. Ef bílar komast ekki 
yfir þarf að leggja í um 300 metra fjarlægð frá skála og ganga yfir göngubrú (Anna Dóra 
Sæþórsdóttir, 2012).  

Fólk upplifir það ólíkt eftir ferðamannastöðum hvort fjöldi annarra ferðamanna á 
stöðunum sé of mikill. Um 40% ferðamanna í Hrafntinnuskeri og 32% ferðamanna í 
Landmannalaugum fannst vera of margir ferðamenn þegar rannsókn var gerð þar sumarið 
2011 (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2012). Innviðir og skipulag staða getur haft áhrif á hvort 
fólki finnist margmenni á ferðamannastöðunum en einnig væntingar fólks til staðanna. Í 



21 
 

Hrafntinnuskeri eru t.d. um 100-150 manns á dag á meðan í Landmannalaugum eru um 
950 manns á dag að jafnaði á sumrin (Rögnvaldur Ólafsson, tölvupóstur, 1. september, 
2013). Því hafa væntingar fólks til fjölda annara gesta þar væntanlega mikil áhrif.  

Í rannsóknum sem gerðar hafa verið á viðhorfi ferðamanna hefur ferðamönnum verið 
skipt upp í hópa samkvæmt kvarða sem kallast viðhorfskvarði (e. The Purist Scale). Sú 
flokkun fer eftir því hversu mikla þjónustu ferðamenn vilja hafa á stöðum og eftir því 
hvort þeir taki eftir röskun á umhverfinu. Ferðamenn á miðhálendinu hafa að meðaltali 
skipst í flokka þannig að 38% hafa farið í flokk eindregna náttúrusinna og náttúrusinna, 
um 58% í flokk almennra ferðamanna og um 23% í flokk þjónustusinna. Misjafnt er eftir 
stöðum hvernig þessari skiptingu er háttað. Á þeim stöðum sem mesta uppbyggingin er, 
er að jafnaði mest um þjónustusinna (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2012).  

Ríflega 90% ferðamanna sem spurðir hafa verið í viðhorfskönnunum upplifa miðhálendið 
sem ósnortin víðerni. Sumum ferðamönnum þykir þó uppbygging aðstöðu draga úr 
víðerniseiginleikum (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2012). Á bilinu 5-14% ferðamanna segja að 
engin mannvirki megi vera til staðar til að þeir upplifi ósnortið víðerni en meira en 60% 
telja sig vera í ósnortnu víðerni þó það sé fjallaskáli á svæðinu og meira en 50% fannst í 
lagi að það væru vegaslóðar eða lagðir göngustígar (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2012).  

Ferðamenn á miðhálendinu eru ekki einsleitur hópur. Þó svo flestir ferðamenn virðist vera 
fremur ánægðir með ferðir sínar um miðhálendið er mismunandi hversu mikla innviði og 
þjónustu fólk óskar eftir og hversu mikið af uppbyggðri aðstöðu ferðamönnum þykir 
ásættanlegt að hafa. Ekki er því hægt að gera öllum til hæfis alls staðar en með góðu 
skipulagi svæða er mögulegt að beina ferðamönnum á svæði sem hentar þeirra 
væntingum. 
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5  Gögn og aðferðir 

5.1  Rannsóknarstaðir 
Til að rannsaka ástand innviða fyrir ferðamennsku var ákveðið að gera tilviksrannsókn (e. 
Case study) á helstu ferðamannastöðum að Fjallabaki. Rannsóknarstaðirnir eru 
Landmannalaugar, Landmannahellir, Hrafntinnusker, Álftavatn og Eldgjá (mynd 9) og eru 
þeir valdir út frá nokkrum meginþáttum:  

• Staðirnir eru allir vinsælir og þekktir ferðamannastaðir að Fjallabaki. Þeir eru 
fjölbreytilegir m.a. vegna aðgengis en á þrjá staðanna er aðgengi á jeppum, einn er 
aðgengilegur á fólksbílum og einn staðurinn er eingöngu aðgengilegur gangandi 
fólki. Staðirnir eru heimsóttir af fjölbreyttri flóru ferðamanna, bæði dagsgestum og 
gistigestum í skálum og tjaldsvæðum, jafnt íslenskum sem erlendum 
ferðamönnum, jeppaferðalöngum, hópferðamönnum, hestamönnum og 
göngufólki (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2012; Anna Dóra 
Sæþórsdóttir og Þorkell Stefánsson, 2012). 

• Til eru rannsóknir frá árinu 2011 á viðhorfi ferðamanna á þessum stöðum (Anna 
Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2012; Anna Dóra Sæþórsdóttir og 
Þorkell Stefánsson, 2012). Þar kemur m.a. fram viðhorf ferðamanna til innviða og 
er því mögulegt að bera þær niðurstöður saman við niðurstöður á mati á ástandi 
innviða.  

• Til eru mælingar á umferð á flestum af þessum stöðum frá síðustu 2 árum og út frá 
þeim má áætla fjölda ferðamanna (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvaldur 
Ólafsson, 2012). 

• Staðirnir eru allir að Fjallabaki sem er eitt helsta ferðamannasvæði á miðhálendi 
Íslands en þangað koma um 60% af öllum þeim ferðamönnum sem heimsækja 
miðhálendið (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2012; 
Ferðamálastofa, e.d.-b) 

• Þrír af stöðunum, Landmannalaugar, Landmannahellir og Álftavatn eru samkvæmt 
svæðisskipulagi miðhálendisins skipulagðir sem skálasvæði, Hrafntinnusker er 
skipulagt sem fjallasel og rannsóknarstaðurinn við Eldgjá er ekki skipulagður skv. 
svæðisskipulagi miðhálendisins (Umhverfisráðuneytið og Skipulagsstofnun, 1999). 
Það þarf að hafa í huga við uppbyggingu innviða á hverjum stað hver 
stefnumörkun er fyrir ferðamannastaðinn. Í Landmannahelli og Álftavatni hefur 
verið töluverð uppbygging á innviðum nú síðustu ár en á öðrum stöðum hafa 
innviðir verið lítið breyttir í yfir 30 ár eins og t.d. í Hrafntinnuskeri (Ferðafélag 
Íslands, e.d.). 

Landmannalaugar er fjölmennasti ferðamannastaðurinn af þessum stöðum og segja má 
að þar sé hjarta ferðamennskunnar á Fjallabakssvæðinu (Ólafur Örn Haraldsson, 2010). 
Akfær vegur er að Landmannalaugum eftir Fjallabaksleið nyrðri. Þróun ferðamennsku í 
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Landmannalaugum byrjaði um 1951 en þá reisti Ferðafélag Íslands þar skála. Enn í dag er 
Ferðafélagið eigandi flestra innviða í Landmannalaugum. Flestir ferðamenn byrja göngu 
sína um vinsælustu gönguleið landsins, Laugaveginn, í Landmannalaugum en talið er að 
um 80% þeirra sem gangi Laugaveginn byrji í Landmannalaugum og gangi frá norðri til 
suðurs (Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands, munnleg heimild, 1. 
febrúar, 2013; Rögnvaldur Ólafsson, tölvupóstur 1. september, 2013). Landmannahellir er 
við veg sem kallast Dómadalsleið. Eigendur flestra innviða í Landmannahelli eru 
Hellismenn ehf. og hafa þeir frá árinu 1990 rekið gistiþjónustu á svæðinu. Nokkur hús í 
Landmannahelli eru í einkaeigu og ekki leigð út til almennings. Hellismenn hafa merkt og 
stikað gönguleið sem kallast Hellismannaleið (Hellismenn ehf., e.d.). Hrafntinnusker er á 
gönguleiðinni um Laugaveg. Innviðir í Hrafntinnuskeri eru í eigu Ferðafélags Íslands. Skáli 
hefur verið þar frá árinu 1977 (Ferðafélag Íslands, e.d.). Mjög erfitt aðgengi bíla er á 
staðinn og vegur er ekki merktur á korti að Hrafntinnuskeri sem er því nánast eingöngu 
aðgengilegur göngufólki. Álftavatn er einnig á gönguleiðinni um Laugaveg miðja vegu milli 
Landmannalauga og Þórsmerkur en þangað er fært á bílum eftir Fjallabaksleið syðri. 
Innviðir í Álftavatni eru í eigu Ferðafélags Íslands (Ferðafélag Íslands, e.d.). Eldgjá er innan 
Skaftárhrepps og er við Fjallabaksleið nyrðri. Eldgjá varð nýverið hluti af 
Vatnajökulsþjóðgarði eftir stækkun þjóðgarðsins (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 
2011). Landmannalaugar, Landmannahellir og Hrafntinnusker eru innan friðlands að 
Fjallabaki og tilheyra sveitarfélaginu Rangárþingi ytra. Álftavatn er utan friðlandsins en 
tilheyrir einnig Rangárþingi ytra.  

 
Mynd 9. Rannsóknarstaðirnir að Fjallabaki: Landmannalaugar, Landmannahellir, 
Hrafntinnusker, Álftavatn og Eldgjá. 
Kortagerð: Ása Margrét Einarsdóttir, unnið eftir gögnum frá Landmælingum Íslands, 
Svæðisskipulagi miðhálendisins og Ferðamálastofu.  
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Ferðamenn á rannsóknarstöðunum eru ýmist gistigestir sem gista í skála eða tjaldsvæðum 
eða dagsgestir sem koma á staðina ýmist gangandi eða á bílum og stoppa í ákveðinn tíma 
yfir daginn en gista ekki á staðnum. Fjölda hvers hóps fyrir sig þarf að þekkja til að gera 
rannsókn á ástandi og álagi á innviði ferðamannastaða.  

Langflestar gistinætur eru skráðar í Landmannalaugum af rannsóknarstöðunum. Á það 
bæði við um gistinætur í skála og á tjaldsvæði (mynd 10). Mæling frá árinu 2001 á gistingu 
í skála í Landmannalaugum er í miklu ósamræmi við aðrar tölur án þess að Hagstofan hafi 
á því skýringu og er þeirri tölu því sleppt í þessari umfjöllun. Fjöldi gistinótta á tjaldsvæði í 
Landmannalaugum hefur verið töluvert breytilegur milli ára en hefur fækkað mjög síðustu 
3 ár. 

Gistinóttum sem skráðar eru í skálum í Landmannahelli fækkaði fyrir 3 árum síðan og eru 
þær mun færri nú en voru á árunum 2003-2009. Í Landmannahelli hafa verið byggðir nýir 
gistiskálar og gistiplássum fjölgað nú síðustu 10 ár. Árið 2002 voru 48 gistipláss í skálum í 
Landmannahelli en árið 2012 voru um 100 gistipláss í skálum þar (Hellismenn, e.d.). Ef 
miðað er við að gisting í skálum sé opin í um 70-80 daga á ári þá er gisting í skálum í 
Landmannahelli aðeins nýtt um 10% mögulegra gistinátta miðað við þessar upplýsingar. Í 
Hrafntinnuskeri hefur fjöldi mögulegra gistiplássa í skála verið óbreytt frá árinu 1975 en 
gistinóttum í skála hefur þar fjölgað frá 2006. Við Álftavatn var hins vegar byggður nýr 
skáli árið 2010 og gistiplássum í skálum þar fjölgaði úr 58 í 72 pláss en fjöldi gistinátta í 
skála hefur ekki fjölgað frá árinu 2000 (Ferðafélag Íslands, e.d.).  

  

 
Mynd 10. Fjöldi gistinátta í skálum og tjaldsvæðum á rannsóknarstöðunum á árunum 2000-2012. 
Heimild: Hagstofan, 2013a. 
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Gistinóttum í skálum og á tjaldsvæðum á rannsóknarstöðunum hefur ekki fjölgað í 
samræmi við aukinn fjölda ferðamanna á miðhálendinu. Árið 2009 er mest ásókn í 
gistingu á rannsóknarstöðunum en minni árið 2010 og 2011. Kalt var á miðhálendinu 
sumarið 2011 og vegir opnuðu seint sem gæti að einhverju leyti skýrt þessa breytingu. 
Einnig getur verið að gosið í Eyjafjallajökli 2010 og aska sem barst yfir hálendið geti haft 
einhver áhrif. Sumarið 2012 var hinsvegar fremur hlýtt og vegir opnuðu fyrripart júní 
(Vegagerðin, e.d.). Það er því ekki haldbær skýring hvers vegna gistinóttum á tjaldsvæði í 
Landmannalaugum fækkar svo mjög. 

Fjölda ferðamanna á svæðunum má ekki áætla eingöngu út frá gögnum um gesti sem 
gista á stöðunum. Töluverð fjölgun dagsgesta hefur verið á sumum þessara staða. Áætlað 
var að sumarið 2000 hafi heildarfjöldi gesta í Landmannalaugum verið að minnsta kosti 
60.000 (Rögnvaldur Guðmundsson, 2001) en sumarið 2011 var heildarfjöldi gesta þar 
áætlaður 120.000 (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2012). Lítið er til um 
beinar mælingar á fjölda þessara gesta en mögulegt er að áætla að einhverju leyti fjölda 
þeirra út frá umferð bíla á stöðunum. Einnig er mögulegt að áætla fjölda ferðamanna í 
Landmannalaugum út frá rannsóknum á viðkomustöðum ferðamanna sem gerðar eru við 
brottför erlendra ferðamanna frá landinu og rannsóknum sem gerðar eru á ferðahögum 
Íslendinga (Markaðs- og miðlarannsóknir, 2013). Sumarið 2012 voru bílar sem komu í 
Landmannalaugar taldir vera um 13.500 en bílar sem komu sama sumar í Eldgjá voru 
taldir vera 4.081. Fjöldi ferðamanna sem gengur Laugaveg var mældur með fólksteljara 
sem taldi fjölda fólks á göngubrú við Kaldaklofskvísl en þar gengu 8.465 manns yfir 
sumarið 2012 (Rögnvaldur Ólafsson, tölvupóstur 1. september, 2013).  

Mikil þörf er á góðum mælingum og rannsóknum á fjölda ferðamanna á 
ferðamannastöðum og er fjöldi ferðamanna á rannsóknarstöðunum ein lykilbreyta fyrir 
útreikningum á álagi á innviði á stöðunum.  

Rannsóknarstaðirnir eru allir innan þess svæðis sem skilgreint hefur verið sem miðhálendi 
Íslands (Umhverfisráðuneytið og Skipulagsstofnun, 1999). Deiliskipulag hefur verið unnið 
fyrir alla rannsóknarstaðina nema Landmannalaugar en nú er unnið að því skipulagi 
(Landmótun e.hf., 2009; Landform og Ferðafélag Íslands, 2010; Landform og Ferðafélag 
Íslands, 2009; Rangárþing ytra, 2013; Steinsholt, 2012a). Þær stefnumarkanir og þau 
skipulög sem gilda á rannsóknarstöðunum eru sýnd í töflu 1.  

Tafla 1. Stefnumarkanir og skipulög sem eru til fyrir rannsóknarsvæðin. 

 Land-
manna-
laugar 

Land-
manna-

hellir 

Hrafn-
tinnu-
sker 

Álfta-
vatn 

Eldgjá 

Svæðisskipulag miðhálendisins  Skálasvæði X X  X  
Svæðisskipulag miðhálendisins  Fjallasel   X   
Verndun friðlands að Fjallabaki X X X   
Stefnumörkun Vatnajökulsþjóðgarðar     X 
Deiliskipulag hvers staðar  X X X X 
Aðalskipulag Rangárþings ytra X X X X  
Aðalskipulag Skaftárhrepps     X 
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Þrír af rannsóknarstöðunum eru innan friðlands að Fjallabaki en það var friðlýst árið 1979 
og var tilgangur friðlýsingarinnar að vernda náttúru og varðveita sérstök landsvæði. Til að 
svo geti orðið gilda ákveðnar reglur um umgengni til að hindra spjöll á náttúru eða röskun 
á svip landsins (Umhverfisstofnun, e.d.-a). Eldgjá er hluti af Vatnajökulsþjóðgarði. 
Markmið með friðlýsingu Vatnajökulsþjóðgarðar er að vernda náttúru svæðisins, s.s. 
landslag, lífríki og jarðmyndanir, og menningarminjar þess. Að auki er lögð áhersla á að 
gefa almenningi kost á að kynnast og njóta náttúru svæðisins, menningu og sögu þess, og 
veita fræðslu um náttúru og náttúruvernd og stuðla að rannsóknum til að efla þekkingu á 
þessum þáttum (Lög um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007). 

Við úttekt sem Umhverfisstofnun gerði á friðlýstum svæðum árið 2010 og 2012 kom í ljós 
að ástand friðlands að Fjallabaki þótti slæmt og að brýnna aðgerða væri þörf. Einkum 
þótti ástand Landmannalauga óásættanlegt. Í þeirri úttekt er talið að mikil aukning 
ferðamanna á svæðinu hafi valdið skaða en svæðið er mikið sótt af ferðamönnum allan 
ársins hring og álag þar því ekki einungis á sumrin. Að mati Umhverfisstofnunar þarf að 
vinna verndaráætlun fyrir svæðið og bæta viðhald vega og gönguleiða. Umhverfisstofnun 
vill að landvarsla og eftirlit sé aukið og að landvörður hafi heilsársstarfsemi á svæðinu. Þá 
eru aukin fræðsla og merkingar einnig taldar skila árangri (Umhverfisstofnun, 2010; 2013).  

Nú er unnið að rammaskipulagi fyrir ferðamennsku að Fjallabaki norðan Mýrdalsjökuls 
(Steinsholt, 2012b). Í því skipulagi er markmiðið að dreifa ferðamönnum betur um svæðið 
að Fjallabaki með því að fjölga ferðaleiðum, bæta og efla þjónustu og styrkja aðstöðu. Ekki 
hefur verið ákvarðað hvaða leið verður farin að því markmiði en líklegast er að farið verði 
eftir sömu stefnu og í svæðisskipulagi miðhálendisins og mesta áherslan verði lögð á 
uppbyggingu við jaðar miðhálendisins þ.e. sem næst byggð (Gísli Gíslason, 
landslagsarkitekt, tölvupóstur, 31. maí 2013).  

5.2  Aðferð við mat á ástandi innviða 
Við val á aðferð var haft í huga að velja matsaðferð þar sem auðvelt væri að bera saman 
ástand á ferðamannastöðum og mögulegt væri að fá yfirlit yfir ástand margra 
ferðamannastaða. Út frá slíku heildaryfirliti gætu stjórnendur ferðamála betur tekið 
upplýstar ákvarðanir um skipulag í ferðamálum. Til dæmis um það hvort nauðsynlegt sé 
að fara í frekari uppbyggingu og fjárfestingu á svæðunum eða hvort nema skuli staðar í 
áframhaldandi uppbyggingu.  

Hér á landi eru til rannsóknir á innviðum mjög fárra staða á miðhálendinu. Til þess að 
mögulegt sé að meta marga staði er æskilegt að aðferðin sé einföld og fljótleg í vinnslu 
þannig að matið taki fremur stuttan tíma og verði ekki of dýrt. Að sama skapi þarf 
aðferðin að vera það nákvæm að auðvelt sé að bera saman staði og fylgjast með þróun 
ástands. Þannig er hægt að kanna hvort markmiðum sjálfbærni sé náð en mælingar og 
vöktun svæða er talið eitt grundvallaratriði í sjálfbærri þróun (Butler, 1999; Cole, 2009; 
World Tourism Organization, 2004).  

Eftir heimildaöflun var ákveðið að nota ástandsflokkunaraðferð, þar sem hún uppfyllti 
best skilyrði matsins, og gera mats- og ástandskvarða fyrir ástand innviða. Ekki var til 
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slíkur kvarði áður fyrir alla innviði ferðamannastaða á miðhálendinu. Til er íslenskur mats- 
og ástandskvarði fyrir vegi og stíga sem Rannveig Ólafsdóttir (2007) gerði og var sá kvarði 
notaður í rannsókninni en breytt lítillega. Sá kvarði hafði áður verið prófaður á nokkrum 
stöðum. Hann er auðveldur í notkun og þarfnast ekki sérstakrar sérfræði kunnáttu 
rannsóknarmanns. 

Við gerð matskvarða í þessari rannsókn voru eftirfarandi atriði höfð að leiðarljósi við val á 
matsþáttum hvers innviðar:  

• Hvort afkastageta innviða sé nægjanleg, þ.e. hvort sú þjónusta sem innviðum er 
ætlað að veita, uppfylli væntingar gesta. 

• Hvort ástand innviða sé ásættanlegt út frá áhrifum á upplifun ferðamanna.  
• Hvort skortur á innviðum hafi áhrif á sjálfbærni svæðisins, þannig að til dæmis 

traðk eða mengun valdi umhverfisáhrifum. 

Mikilvægt er að fá mat á öllum þeim innviðum sem eru á ferðamannastöðunum til að fá 
gott heildaryfirlit yfir ástand staðanna. Því var áður en byrjað var að hanna matskvarða 
fyrir innviði ferðamannastaða, nauðsynlegt að gera yfirlit yfir hvaða innviðir eru á 
ferðamannastöðum á miðhálendi Íslands. Við þá athugun var leitað í bækur og rit um 
miðhálendið, í deiliskipulög ferðamannastaða, í svæðisskipulag miðhálendisins og í fyrri 
rannsóknir á ástandi á innviðum ferðamannastaða. Í þessari rannsókn voru 21 flokkur 
innviða metinn og að auki var metin ásýnd svæðanna. Í heildina voru metnir 92 
matsþættir fyrir þessa flokka (tafla 2).  

Tafla 2. Fjöldi matsþátta og stigabil hvers innviðar í matskvarða 

Innviðir Matsþættir Stigabil 
Skáli 9 0-27 
Tjaldsvæði 6 0-18 
Áningaraðstaða 7 0-21 
Þurrkunaraðstaða fyrir föt tjald- og dagsgesta 3 0-6 
Salerni 5 0-15 
Sturtuaðstaða 3 0-9 
Vaskar 5 0-15 
Rotþró 2 0-6 
Sorpaðstaða 3 0-9 
Vatn 3 0-19 
Vegir 3 0-9 
Bílastæði 5 0-15 
Pallar, göngupallar og göngubrýr 4 0-12 
Uppbyggðir malarstígar 3 0-9 
Náttúrulegir göngustígar  4 0-12 
Verslun og veitingar 2 0-5 
Upplýsingar og merkingar 5 0-15 
Rafhleðsla 3 0-7 
Fjarskiptasamband 1 0-3 
Hestagerði 6 0-16 
Heitar laugar 5 0-25 
Ásýnd svæðis 5 0-15 

Samtals  92  
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Eftir að ákveðið hafði verið hvaða innviði skyldi meta, þurfti að ákvarða hvaða ástand 
skyldi rannsakað og metið. Út frá fyrri rannsóknum á ástandi ferðamannastaða, viðhorfi 
ferðamanna og lestri annarra heimilda (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2009; Anna Dóra 
Sæþórsdóttir, 2012; Anna Dóra Sæþórsdóttir, Rannveig Ólafsdóttir og Rögnvaldur 
Ólafsson, 2007; Cole, 1989; Bergþóra Aradóttir, 2003a, 2003b; Ferðamálastofa, 2011; VSÓ 
ráðgjöf, 2010) voru matsþættir ákvarðaðir og matskvarði settur saman á eftirfarandi hátt:  

• Metnir eru nokkrir matsþættir fyrir hvern innvið. Fyrir hvern þátt eru gefin stig frá 
0-3. Gefin eru 0 stig fyrir þau atriði sem talin eru best og 3 stig fyrir þau atriði sem 
talin eru verst. Í nokkrum tilfellum er brugðið frá því að nýta allan stigaskalann og í 
tveim tilvikum eru gefin fleiri stig en 3.  

• Ákvörðun um fjölda stiga hvers matsþáttar er ákvörðuð út frá gögnum sem til eru 
um hvaða ástand telst ásættanlegt t.d. reglugerðum, fyrri rannsóknum og öðrum 
kvörðum sem gerðir hafa verið. Einnig út frá stefnumörkunum og rannsóknum á 
óskum og upplifun ferðamanna. Mjög oft er erfitt að ákvarða hvaða ástand er 
hæfilegt fyrir hvert stig matskvarðans og þarf að hafa það í huga við túlkun 
niðurstaða að kvarðinn er oft byggður á mjög huglægum gildum og einnig að 
ferðamenn hafa mjög mismunandi væntingar og þarfir. Matið miðar fremur að 
þörfum almennra ferðamanna og þjónustusinna heldur en þörfum náttúrusinna 
einkum vegna þess að höfundur myndi teljast annað hvort til hóps almennra 
ferðamanna eða þjónustusinna. Við val á matsþáttum og skiptingu á milli stiga er 
erfitt að útiloka alveg áhrif höfundar. Ekki er ætlunin með matskvarðanum að 
ákvarða hvaða þjónusta eða innviðir eigi að vera eða séu æskilegir á hverjum 
ferðamannastað, heldur er kannað hvert sé ástand þeirra innviða sem nú eru til 
staðar. Það er síðan ákvörðun stjórnvalda og skipulagsyfirvalda út frá matsgögnum 
að ákvarða hvaða inniviðir séu æskilegir á hverjum ferðamannastað.  

Til að fylla inn í matskvarðann er upplýsinga aflað á eftirfarandi veg: 

• Með sjónrænu mati á vettvangi á ástandi innviða þar sem merkt er í matskvarðann 
eftir uppgefnum skilyrðum.  

• Með þéttleika mati sem metið er út frá notkun þ.e. út frá stærð og/eða fjölda 
innviða og þeim fjölda gesta sem þá nýta. Dæmi um það er hversu margir gestir 
eru um hvert salerni eða hversu stórt svæði á tjaldsvæði er fyrir hvern gest.  

• Með mælingum á breidd og dýpt göngustíga og áhrifasvæðis vega. 
• Með upplýsingum frá rekstraraðilum eða skálavörðum um einstaka matsþætti eins 

og bókanir í skála, tæmingu rotþróa o.fl.  

Samanlögð stig úr matskvarða segja til um ástand skv. ástandskvarða: 

• Þegar metnir hafa verið allir þættir í matskvarðanum eru reiknuð saman 
heildarstig allra matsþátta hvers innviðar. Þau segja til um hvar á svokölluðum 
ástandskvarða tiltekið ástand er.  

• Ástandskvarðanum er skipt í fimm bil; mjög gott (A), gott (B), viðunandi (C), slæmt 
(D) eða mjög slæmt (E) ástand fyrir innviðinn. Fjölda hámarks heildarstiga hvers 
innviðar er jafnskipt í þessi bil. Ákveðið var að hafa bilin fimm til að sjá nokkuð vel 
dreifingu ástands. Ef bilin eru höfð fleiri er ástandskvarðinn næmari fyrir 
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breytingum en að sama skapi getur verið að nákvæmni gagnanna bjóði ekki upp á 
svo mikla skiptingu. Í þessu tilfelli var ákveðið að hafa skiptinguna ekki meiri á 
meðan lítil reynsla er á notkun matskvarðana. 

Sjónrænt mat er framkvæmt á vettvangi en til að meta þéttleika eru upplýsingar um fjölda 
ferðamanna á hverjum stað nauðsynlegar til að mat geti farið fram. Ekki er til einhlít 
skoðun á því hvenær best er að mæla fjölda ferðamanna á ferðamannastöðum eða hvaða 
viðmið eru höfð um útreikning á fjölda. Það sem helst þarf að hafa í huga er að vera 
meðvitaður um hvenær rannsóknin er gerð, því ef nota á rannsóknir til að vakta ástand 
eða bera saman svæði þarf að gera rannsóknir á svipuðum tíma á öðrum stöðum eða við 
svipaðar aðstæður síðar (Eagles o.fl., 2002). Í þessari rannsókn var ákveðið að gera 
rannsókn á þeim tíma þegar ferðamannastaðirnir hafa verið opnir í einhvern tíma en 
flestir ferðamannastaðir á miðhálendinu loka yfir vetrartímann. Miðað er við að meta 
fjölda á þeim tíma þegar flestir ferðamenn eru að jafnaði og álag þar af leiðandi mest á 
svæðunum. Þetta tímabil er í þessari rannsókn kallað hásumar. Til að finna út hvenær 
mestur ferðamannastraumur er voru notaðar upplýsingar um dreifingu á umferð bíla og 
gangandi vegfaranda sem Rögnvaldur Ólafsson hefur mælt að Fjallabaki (Anna Dóra 
Sæþórsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2012). Í þessari rannsókn er hásumar skilgreint sem 
tímabilið frá 10. júlí til 10. ágúst að báðum dögum meðtöldum. Allir útreikningar sem taka 
til fjölda fólks, hesta eða bíla eru miðaðir út frá meðalfjölda á dag á þessu tímabili. Ef ekki 
fengust uppgefnar tölur um meðalfjölda á dag á þessu tímabili þurfti að reikna þær út frá 
þeim gögnum sem fengust. Nánar er fjallað um þá aðferð í kafla 5.4. um vettvangsvinnu.  

Hugtök um fjölda sem notuð eru í matskvarðanum: 

• Meðalfjöldi gesta í skála á dag yfir hásumar.  
• Meðalfjöldi gesta á tjaldsvæði á dag yfir hásumar. 
• Meðalfjöldi dagsgesta á dag yfir hásumar. 
• Meðalfjöldi hesta á dag yfir hásumar. 
• Meðalfjöldi bíla á dag yfir hásumar. 

5.3  Mats- og ástandskvarði fyrir mat á innviðum  

5.3.1  Gistiaðstaða 

Í þessari rannsókn er metin gistiaðstaða í skálum og á tjaldsvæðum. Ef fleiri en einn skáli 
er á svæðinu eru allir skálar metnir sérstaklega en síðan tekið meðaltal af stigum skálanna 
áður en reiknuð er út niðurstaða fyrir ástandskvarða. Ef einn skálinn er greinilega mest 
notaður eða mikilvægastur hefur hann tvöfalt vægi á við aðra. 

Skálar 
Metið er ástand nokkurra þátta fyrir skála og samantekt matsþátta sett fram með 
ástandskvarða (tafla 3 og 4). Skoðað er hversu hátt hlutfall þeirra gesta sem koma á 
staðinn eiga möguleika á að gista í skála (tafla 3). Það fer eftir eðli hvers 
ferðamannastaðar fyrir sig hversu hátt hlutfall gesta getur gist á hverjum stað. Ef hlutfall 
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gistigesta er mjög lágt þá er líklegt að staðurinn sé mest sóttur af dagsferðamönnum eða 
tjaldgestum og við túlkun þarf að taka tillit til þess hvaða skipulagsstefna er á hverjum 
stað. Hlutfall fullbókaðra daga í skálanum er skoðað (tafla 3). Þó að í raun sé ekki slæmt 
að skálar séu fullbókaðir út frá rekstrarhagkvæmni er hægt að álykta sem svo, að ef 
skálinn er oft fullbókaður og lítið um auka gistirými þá er líklegt að gistirými í skála sé ekki 
nægjanlegt fyrir þá gesti sem vildu gista í skála. Upplýsingar um þetta atriði þarf að fá frá 
rekstraraðilum skálanna.  

Fyrir skálagesti er nauðsynlegt að hafa aðstöðu til að elda mat og rými til að matast. 
Skoðað er hvernig aðgangur að aðstöðu til eldunar og matarrýmis er (tafla 3). Fjöldi 
eldunarhella er deilt með fjölda skálagesta á hásumri. Matarrými hvers gests er metið sem 
60cm breitt pláss við borð. Því rými er síðan deilt með fjölda skálagesta á hásumri. 
Æskilegt getur verið fyrir skálagesti á miðhálendinu sem oft eru gönguferðamenn að geta 
þurrkað blaut föt á ferð sinni. Erfitt er að meta hvað er hæfilegt pláss fyrir hvern 
einstakling að jafnaði en ákveðið er að hver einstaklingur þurfi a.m.k. það rými sem einn 
fatasnagi tekur (u.þ.b. 0,5m2). Metið er rými í skála við þurrk t.d. ofn eða á þurrum og 
hlýjum stað. Fjöldi snaga (rýma) er síðan deilt með meðalfjölda skálagesta á dag á 
hásumri. Margt ferðafólk er óvant því að gista í flatsæng með ókunnugu fólki. Það óskar 
því gjarnan eftir því að geta verið í sérrými. Því er kannað hver möguleiki þess er á 
hverjum stað. Einnig er metið hvort hægt sé að fara beint úr svefnrými á salerni eða hvort 
fólk þurfi að fara út úr skálanum (tafla 3). Ef skálar eru á tveimur hæðum eða fleirum þá 
gildir það mat að salerni þarf að vera á báðum hæðum (nema ef önnur hæðin sé 
skilgreind sem svefnloft þ.e. óafstúkað rými). Beitt er sjónmati og metið hvernig viðhald er 
á skálanum á þeim tíma sem rannsóknin fer fram. Þótt erfitt sé að segja til með vissu 
hvort það geti flokkast undir trassaskap rekstraraðila eða of mikillar notkunar að skálar 
séu óhreinir, skemmdir eða illa farnir þá getur það haft áhrif á upplifun fólks ef skálar eru 
ósnyrtilegir og illa hirtir.  

Tafla 3. Matskvarði fyrir skála. 

Matsþáttur 0 stig 1 stig 2 stig 3 stig 
Hlutfall þeirra 
gesta sem 
heimsækja 
ferðamannastaðinn 
sem eiga kost á 
gistingu í skála 
(fjöldi plássa í 
skála/ fjöldi dags-, 
tjald- og 
skálagesta) 

>20% gesta á kost 
á gistingu í skála 

20-11% gesta á 
kost á gistingu í 
skála 

10-5% gesta á 
kost á gistingu í 
skála 

<5% gesta á kost á 
gistingu í skála 

Hlutfall fullbókaðra 
daga í skála á 
hásumri 

<80% daga eru 
fullbókaðir  

80-85% daga eru 
fullbókaðir  

86-95% daga eru 
fullbókaðir  

96-100% daga eru 
fullbókaðir  

Hlutfall þeirra sem 
geta nýtt 
eldunarrými á 
sama tíma (fjölda 
hella/fjöldi 
skálagesta) 

>75% gesta geta 
notað rýmið á 
sama tíma 

75-51% gesta geta 
notað rýmið á 
sama tíma 

50-25% gesta geta 
notað rýmið á 
sama tíma 

<25% gesta geta 
nýtt rýmið á sama 
tíma. 
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Hlutfall þeirra sem 
geta nýtt 
matarrými á sama 
tíma (fjöldi 
plássa/fjöldi 
skálagesta) 

>75% gesta geta 
notað rýmið á 
sama tíma 

75-51% gesta geta 
notað rýmið á 
sama tíma 

50-25% gesta geta 
notað rýmið á 
sama tíma 

<25% gesta geta 
nýtt rýmið á sama 
tíma. 

Fatarými við þurrk >1 snagi er yfir 
ofni eða í 
þurrkrými fyrir 
hvern næturgest  

1-0,5 snagi er yfir 
ofni eða í 
þurrkrými fyrir 
hvern næturgest  

Örfáir snagar við 
ofn eða þurrk <0,5 
snagi fyrir hvern 
gest 

Ekkert þurrkrými 
eða engir snagar 
eru við þurrk 

Hiti í skála Skálinn er alltaf 
nægjanlega heitur 
þegar gestir eru í 
skálanum 

Þokkaleg kynding 
er í skála, skálinn 
er oftast 
nægjanlega heitur 

Léleg kynding í 
skála, skálinn er 
oftast kaldur 

Engin kynding er í 
skála 

Afstúkun. 
Möguleikar fólks á 
að sofa í 
einkaherbergjum 
eða fámennum 
herbergjum ef það 
kýs svo 

Möguleiki er á 
einkaherbergi ≤2 
manns 

Möguleiki er á 
herbergi fyrir 3-4 
manns 

Möguleiki er á 
herbergi fyrir 5-8 
manns 

Aðeins er 
sameiginleg 
aðstaða fyrir alla 
eða meira en 9 
manns í hverju 
herbergi 

Aðgangur að 
salerni 

Innangengt er úr 
svefnrými á sömu 
hæð 

Innangengt er úr 
svefnrými sem er 
þó ekki á sömu 
hæð 

Það þarf að fara 
út á salerni, 
fjarlægð <100 m 

Það þarf að fara 
út á salerni, 
fjarlægð >100 m 

Viðhald skála Innviðir skála eru 
heilir og þrifalegir 

Innviðir skála eru 
heilir en ekki mjög 
þrifalegir 

Innviðir skála eru 
máðir og lélegir 
en ekki skemmdir 
og/eða skálinn er 
óhreinn 

Innviðir skála er 
brotnir, rifnir eða 
illa farnir og/eða 
skálinn er mjög 
óhreinn 

Tafla 4. Ástandskvarði fyrir skála. 

Kvarði A B C D E 

Ástand Mjög gott 
ástand aðstöðu  

Gott ástand 
aðstöðu 

Viðunandi 
ástand aðstöðu 

Slæmt ástand 
aðstöðu 

Mjög slæmt 
ástand 

Samtals stig skv. 
flokkun 

0-5 6-11 12-17 18-23 24-27 

Tjaldsvæði 
Metin eru tjaldsvæði á ferðamannastöðunum. Árið 2006 gerði Ferðamálastofa 
leiðbeiningarit um uppbyggingu tjaldsvæða (Ferðamálastofa, 2006). Mörg atriði úr því riti 
eru höfð til hliðsjónar við gerð mats- og ástandskvarða fyrir tjaldsvæði (tafla 5 og 6). 
Metið er hvort hæfilegt svæði sé fyrir hvern gest á tjaldsvæðinu. Til að áætla hæfilegt 
svæði fyrir hvern gest, voru skoðaðar loftmyndir af nokkrum þekktum tjaldsvæðum. Við 
þá athugun sást að 40m2 virtist vera lágmarkssvæði sem hvert tjald þurfti á tjaldsvæðinu 
en það gerir 20m2 á mann ef reiknað er með að meðaltali séu um 2 gestir í hverju tjaldi. 
Mælt er hversu stórt tjaldsvæðið er á ferðamannastaðnum og fundið út hversu margir 
gista að meðaltali á dag á tjaldsvæðinu á hásumri og þannig er metið hversu stórt svæði 
hver gestur hefur á tjaldsvæðinu (tafla 5). Metið er undirlag á tjaldsvæðinu en misjafnt er 
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hvaða undirlag hentar hverju svæði. Á sumum stöðum á miðhálendinu er malarundirlag 
nauðsynlegt vegna þess hversu gróður er viðkvæmur og vaxtartími plantna oft stuttur. 
Það þarf að hafa í huga þegar lesið er úr niðurstöðum að þægindi ferðamanna þurfa 
stundum að víkja fyrir hagsmunum svæðisins. Gengið er um tjaldsvæðið og metið hvernig 
undirlag er að jafnaði. Matsstaðir á tjaldsvæðum eru ekki fundnir kerfisbundið heldur er 
reynt að fá yfirlit yfir allt tjaldsvæðið í heild. Margir ferðamenn kjósa einveru og frið, 
sérstaklega á hálendinu. Því er það metið betra ef hægt er að vera á tjaldsvæði þar sem 
möguleiki er á að vera í einhverju næði og skoðað er hvort tjaldsvæðið er allt á einni flöt 
eða hvort það er á nokkrum flötum. Miðað er við að minnsta kosti sé um 10 metrar milli 
flata til að það teljist sitthvor staðurinn. Skoðað er hvort tjaldgestir hafi aðgang að 
aðstöðu til að matast (tafla 5). Mataraðstaðan sem slík er síðan metin í matskvarða sem 
kallast áningaraðstaða. Metið er hvernig aðgangur tjaldgesta er að salerni en ekki tekið 
tillit til af hvaða tagi salernið sé (vatnsklósett eða þurrklósett/kamar). Aðallega er skoðað 
hversu langt er að meðaltali fyrir tjaldgesti að fara á salerni (tafla 5). Um salernin er síðan 
fjallað í öðrum matskvarða. Metin er sjálfbærni tjaldsvæðisins þ.e. hvort tjaldsvæðið sé að 
láta á sjá þ.e.a.s. hvort mikið traðk sé á tjaldsvæðinu og hvort stígamyndun sé áberandi. 
Við það mat er ekki tekið tillit til viðkvæmni gróðurs eða undirlags. 

Tafla 5. Matskvarði fyrir tjaldsvæði. 

Matsþáttur 0 stig 1 stig 2 stig 3 stig 
Þéttni gesta á 
tjaldsvæðinu (stærð 
tjaldsvæðis/fjölda 
tjaldgesta) 

>80m2 eru á hvern 
gest  

80-51m2 eru á 
hvern gest 

50-21m2 eru á 
hvern gest  

<20m2 er á hvern 
gest 

Undirlag Svæðið er mjög vel 
gróið og 
gróðurþekja er >1m 

Svæðið er 
ágætlega gróið, 
þynnri 
gróðurþekja   
<1m 

Svæðið er 
frekar illa gróið 
svæði sést víða í 
möl 

Undirlag er möl 
eða svað 

Afmörkun >5 flatir  4-5 flatir  2-3 flatir Öll tjöld eru á sama 
stað á einni flöt 

Aðgengi að 
mataraðstöðu (borð, 
bekkir, grill (eldun) og 
uppþvottaaðstaða) 

Allt upptalið 2-3 af 4 1 af 4 Engin 
mataraðstaða 

Aðgengi að salerni Salerni eru á 
tjaldsvæðinu og 
stutt að fara <100 m 
frá miðpunkti 
tjaldsvæðis 

Salerni eru á 
tjaldsvæðinu 
100-200m frá 
miðpunkti 
tjaldsvæðis 

Salerni eru á 
tjaldsvæðinu 
201-300m frá 
miðpunkti 
tjaldsvæðis 

Ekki er salerni á 
tjaldsvæðinu eða 
töluvert langt að 
fara >300m frá 
miðpunkti 
tjaldsvæðis 

Traðk á tjaldsvæði Ekkert traðk er á 
tjaldsvæði – engir 
stígar (aðrir en 
lagðir stígar) og 
engir blettir þar sem 
sést í jarðveg 

Lítið traðk á 
tjaldsvæði - 
smá blettir en 
engir stígar 

Nokkuð traðk á 
tjaldsvæði - 
stígar sjást og 
nokkrir blettir 

Mikið traðk er á 
tjaldsvæði –stígar 
áberandi (aðrir en 
lagðir stígar) og 
mikið um bletti þar 
sem sést í jarðveg 
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Tafla 6. Ástandskvarði fyrir tjaldsvæði. 

Kvarði A B C D E 

Ástand 

Mjög gott 
ástand aðstöðu 

Gott ástand 
aðstöðu 

Viðunandi 
ástand aðstöðu 

Slæmt ástand 
aðstöðu 

Mjög slæmt ástand 
aðstöðu. Aðstaða 
uppfyllir ekki þarfir 
ferðafólks 

Samtals stig skv. 
flokkun 

0-4 5-7 8-11 12-14 15-18 
 

5.3.2  Áningaraðstaða 

Áningaraðstaða er hér tilgreind sem aðstaða sem aðallega dags- og tjaldgestir nýta en er 
öllum opin. Ekki er metið hvort gjald er greitt fyrir að nýta aðstöðuna. Borð, bekkir og 
eldunaraðstaða eru metin saman í einum matskvarða og þurrkaðstaða fyrir föt tjald- og 
dagsgesta í öðrum. Hér er ekki tekin inn sú áningar- og þurrkaðstaða sem er inni í skálum 
en oftast stendur hún ekki til boða nema fyrir þá sem gista í skálanum og er hún metin í 
matskvarða fyrir skála. Ef áningar- eða þurrkaðstaða í skála er öllum opin þarf að meta 
það sérstaklega. 

Áningaraðstaða 
Metið er hversu hátt hlutfall þeirra gesta sem koma á staðinn geta nýtt sér aðstöðu við 
bekki og borð (tafla 7). Hvert pláss á bekk eða við borð er haft 60cm breitt. Misjafnt er 
eftir ferðamannastöðum hvernig dreifing gesta er yfir daginn og hversu mikil aðsókn er 
eftir að matast og setjast niður. Metið er ástand borða og bekkja en talið er að hægt sé að 
meta að einhverju leyti hvort aðstaðan annar eftirspurn ef ummerki eru um að borðum og 
bekkjum sé ekki næganlega vel við haldið og þau séu ósnyrtileg, auk þess sem það rýrir 
upplifun ferðamanna ef aðstaða er sóðaleg. Tjaldferðalangar og dagsgestir óska gjarnan 
eftir að hafa aðstöðu til að elda, matast og vaska upp mataráhöld. Sérstaklega er metið 
hvort gestir hafa aðstöðu til að matast í skjóli fyrir regni þ.e. að þak sé yfir borðum og 
bekkjum. Mjög erfitt er að segja til um hvað er nægjanleg aðstaða en ákveðið er við gerð 
matskvarðans þar sem lítið er um staðla og reglur að leggja huglægt mat á hvort aðstaða 
við borð og bekki sé nægjanleg miðað við fjölda gesta á hásumri. Það getur rýrt ásýnd 
svæðisins þar sem margir gestir koma ef borð og bekkir anna ekki þeirri eftirspurn sem 
eftir þeim er. Það verður til þess að fólk fer víða upp í brekkur og hóla til að borða nesti og 
ef fjöldi ferðafólks er mikil þá getur orðið mikið traðk á þeim stöðum.  

Tafla 7. Matskvarði fyrir áningaraðstöðu. 

Matsþáttur 0 stig 1 stig 2 stig 3 stig 
Hlutfall gesta 
sem geta nýtt 
aðstöðu á bekk 
á sama tíma 
(pláss á 
bekkjum/fjölda 
tjald- og 
dagsgesta) 

>50% geta nýtt 
aðstöðu á sama 
tíma 

50-20% geta nýtt 
aðstöðu á sama 
tíma 

19-1% geta nýtt 
aðstöðu á sama 
tíma 

Engir bekkir eru á 
svæðinu 
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Hlutfall gesta 
sem geta nýtt 
aðstöðu við 
borð hverju 
sinni (pláss við 
borð/ fjölda 
tjald- og 
dagsgesta) 

>50% geta nýtt 
aðstöðu á sama 
tíma 

50-20% geta nýtt 
aðstöðu á sama 
tíma 

19-1% geta nýtt 
aðstöðu á sama 
tíma 

Engin borð eru á 
svæðinu 

Viðhald 
aðstöðu 

Borð og bekkir eru 
snyrtileg og heil 

Borð og bekkir eru 
máð og blettótt 

Borð eru heil en 
frekar ósnyrtileg 

Borðum og 
bekkjum er illa við 
haldið og þau eru 
brotin og/eða 
skemmd 

Eldun (fjöldi 
grilla 
(eldun)/fjöldi 
tjald- og 
dagsgesta) 

Sameiginleg 
eldunaraðstaða 
eða grill, <50 gestir 
um hverja aðstöðu 

Sameiginleg 
eldunaraðstaða 
eða grill og 50-100 
gestir um hverja 
aðstöðu 

Sameiginleg 
eldunaraðstaða 
eða grill og >100 
gestir um hverja 
aðstöðu 

Engin sameiginleg 
eldunaraðstaða 
eða grill eru á 
svæðinu 

Aðstaða til 
uppþvotta 

Sérstök aðstaða er 
til uppþvotta með 
heitu og köldu 
vatni 

Sérstök aðstaða til 
uppþvotta en 
einungis kalt vatn 

Aðstaða til 
uppþvotta er í 
sömu vöskum og 
ætluð er til 
handþvotta við 
salerni 

Engin aðstaða til 
uppþvotta er 

Pláss undir þaki 
eða í skýli 

Möguleiki er á að 
setja 100-81% 
bekkja og borða 
undi skýli 

Möguleiki er á að 
setja 80-51% borða 
og bekkja undir 
skýli 

Möguleiki er að 
setja 50-1% borða 
og bekkja undir 
skýli 

Ekkert borð eða 
bekkur er undir 
skýli og enginn 
möguleiki að setja 
borð og bekki undir 
skýli 

Raðir og/eða  
bið 

Engar raðir og 
engin bið á 
hásumri. Aðstaðan 
uppfyllir alltaf þörf 

Aðstaðan er meðal 
mikið notuð og 
uppfyllir oftast þörf 

Aðstaðan er mikið 
notuð og einstaka 
sinnum bið 

Aðstaðan er það 
mikið notuð að það 
eru oft raðir og bið 
eftir að nýta 
aðstöðuna 

Tafla 8. Ástandskvarði fyrir áningaraðstöðu. 

Kvarði A B C D E 

Ástand 

Mjög góð 
aðstaða 

Góð aðstaða Viðunandi 
aðstaða 

Slæm 
aðstaða  

Mjög slæm aðstaða. 
Aðstaðan fullnægir 
ekki þörf fyrir setu 
og borðrými 

Samtals stig skv. 
flokkun 

0-4 5-9 10-13 14-17 18-21 

Þurrkunaraðstaða fyrir föt tjald- og dagsgesta 
Margir ferðamenn á miðhálendinu eru gönguferðamenn eða hestaferðamenn sem eru 
mikið úti og kjósa gjarnan að hægt sé að þurrka blaut föt. Víða er aðstaða þannig að 
skálagestir geta þurrkað föt en gestir á tjaldsvæði og dagsgestir síður. Hér er aðallega 
skoðuð sú aðstaða sem stendur tjald- og dagsgestum til boða en deilt með fjölda 
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tjaldgesta því þeir hafa helst þörf fyrir aðstöðu til að þurrka föt (tafla 9 og 10). Taldir eru 
saman allir snagar eða stærð þurrkrýmis á svæðinu sem er á stöðum sem m.a. tjald- og 
dagsgestum er heimilt að nýta. Miðað er við að snagar séu yfir ofni eða aðstaða þar sem 
augljóslega er hægt að þurrka fatnað. Ef þurrksvæði er deilt með skálagestum þarf að 
deila með fjölda skálagesta einnig. Metið er hvort aðgangur er að þvottavél eða 
þvottaaðstöðu en tekið mið af því að slík þjónusta er á fæstum stöðum á miðhálendinu. 
Því er ekki allur stigaskalinn notaður heldur einungis 0 stig ef það er þvottavél en 1 stig ef 
það er engin þvottaaðstaða (tafla 9). Hér er þvottaaðstaða skilgreind sem sérstök aðstaða 
en ekki þegar ferðafólk þvær föt í vöskum á salernum.  

Tafla 9. Matskvarði fyrir þurrkunaraðstöðu fyrir föt tjald- og dagsgesta. 

Matsþáttur 0 stig 1 stig 2 stig 3 stig 
Stærð þurrkrýmis 
á hvern gest (rými/ 
fjöldi tjaldgesta)  

>1m2 (eða 1 snagi) 
á hvern gest 

0,7-1m2 á hvern 
gest 

0,5-0,69m2 á 
hvern gest 

<0,5m2 (eða fleiri 
en 2 gestir um 
hvern snaga) 

Aðstaða til að 
þurrka föt  

Inniaðstaða er til 
að þurrka föt 
aðgengileg tjald- 
og dagsgestum 

------------------------ Útisnúrur til að 
þurrka föt 

---------------------- 

Aðstaða til að þvo 
föt 

Þvottavél eða 
sérstök 
þvottaaðstaða 
fyrir föt 

Engin 
þvottaaðstaða 

--------------------- ---------------------- 

Tafla 10. Ástandskvarði fyrir þurrkunaraðstöðu fyrir föt tjald- og dagsgesta. 

Kvarði A B C D E 

Ástand 

Mjög góð 
aðstaða 

Góð aðstaða Viðunandi 
aðstaða 

Slæm 
aðstaða 

Mjög slæm aðstaða. 
Lítil eða engin 
aðstaða er til 
þurrkunar  

Samtals stig skv. 
flokkun 

0-1 2 3 4 5-6 

5.3.3  Hreinlætisaðstaða 

Hreinlætisaðstaða er mikilvæg grunnþjónusta á ferðamannastað. Vandamál geta skapast 
á stöðum þar sem margir ferðamenn stoppa og engin hreinlætisaðstaða er. Í þessum 
flokki eru salerni, sturtuaðstaða og vaskar en einnig sorp, rotþrær og vatn.  

Farið er eftir reglugerðum sem til eru fyrir þessa þætti til viðmiðunar í matskvarða. Einnig 
er tekið mið af leiðbeiningariti ferðaþjónustunnar um aðgang gesta að snyrtingum á 
tjaldsvæðum (Ferðamálastofa, 2006).  

Salerni 
Í þessum matskvarða er fjallað um þau salerni sem allir gestir hafa aðgang að, óháð því 
hvort þeir eru dags-, tjald- eða skálagestir. Ef skálagestir hafa eingöngu aðgang að 
einhverjum salernum eru þau metin sér og þá deilt með fjölda gesta hvers skála. 
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Samkvæmt viðmiðunum frá Ferðamálastofu um uppbyggingu tjaldsvæða er áætlað að 
120-130 manns séu um hvert salerni að jafnaði (Ferðamálastofa, 2006). Er það viðmið 
notað hér. Metið er hvert ástand salerna er og út frá því talið mögulegt að leggja mat á að 
einhverju leyti hvort aðstaðan annar eftirspurn ef merki eru um að salernum sé ekki 
nægilega vel við haldið. Það getur spillt upplifun ferðamanna ef salernisaðstaða er 
ósnyrtileg og/eða skemmd. Kannað er hvort aðgangur sé að helstu salernisnauðsynjum 
eins og klósettpappír, ruslafötu og vaski (tafla 11). Skoðað er hvort mikið traðk sé í kring 
um aðstöðu þar sem klósett eru. Miðað er við að rannsaka svæði sem er um 10m út frá 
veggjum á byggingu þar sem salerni eru. Metið er meðaltal alls svæðis í kring um 
salernishús hvort sem á því svæði er gróður, möl eða pallur. Salerni eru vafalaust sú 
aðstaða sem er hvað mest nýtt á hverjum ferðamannastað. Það getur sagt til um álag á 
aðstöðu hvort mikið traðk sé við salerni. Metið er hvort salernisaðstaðan uppfyllir þörf 
gesta fyrir aðgang að salernum eða hvort mikil bið sé eftir að nýta aðstöðuna (tafla 11). 

Tafla 11. Matskvarði fyrir salerni. 

Matsþáttur 0 stig 1 stig 2 stig 3 stig 
Fjölda salerna á 
hvern gest (dags-, 
tjald- og 
skálagestir/fjölda 
salerna)  

1-70 gestir eru um 
hvert salerni 

71-120 gestir eru 
um hvert salerni 

121-200 gestir eru 
um hvert salerni 

>200 gestir eru um 
hvert salerni 

Viðhald salerna Salerni eru heil og 
snyrtileg 

Salerni eru máð og 
blettótt 

Salerni eru heil en 
frekar ósnyrtileg, 
t.d. slæm lykt 

Salerni eru brotin, 
skemmd og illa við 
haldið eða mjög 
ósnyrtileg 

Aðgengi að vaski, 
ruslafötu og 
klósettpappír 

Allt upptalið er til 
staðar 

2 af 3 upptöldu er 
til staðar 

1 af 3 upptöldu er 
til staðar 

Ekkert upptalið er 
til staðar 

Traðk Ekkert traðk er í 
kring eða pallar í 
kringum salerni 

Lítilsháttar traðk í 
kring- smá blettir 

Nokkuð traðk í 
kring. Dálítið um 
bletti og komið er 
að hluta í gegnum 
gróður 

Mikið traðk og 
margir blettir þar 
sem komið er í 
gegnum gróður 

Raðir og bið Engar raðir og 
engin bið eftir að 
nota aðstöðuna 

Sjaldan eru raðir 
en mikið notað 

Smá bið eftir að 
komast að á 
hásumri 

Miklar raðir og bið 
eftir að nýta 
aðstöðuna einkum 
um hásumar 

(Ef skálagestir hafa sér aðgang að salernum inni í skála eru þeir ekki hafðir inni í tölu um fjölda) 

Tafla 12. Ástandskvarði fyrir salerni. 

Kvarði A B C D E 

Ástand 

Mjög góð 
aðstaða 

Góð aðstaða Viðunandi 
aðstaða 

Slæm 
aðstaða og 
/eða mikið 
álag 

Mjög slæm aðstaða 
mikið álag 

Samtals stig skv. 
flokkun 

0-2 3-5 6-8 9-11 12-15 
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Sturtuaðstaða 
Metið er hversu margir gestir eru um hverja sturtu út frá fjölda allra gesta sem koma á 
svæðið (tafla 13). Mjög misjafnt er eftir ferðamannastöðum hvort þessi viðmiðun er góð 
eða ekki. Á stað eins og Landmannalaugum þar sem er heit laug og mjög margir 
ferðamenn sækja í hana er nauðsynlegt að skoða fjölda sturta í samræmi við alla gesti 
sem þangað koma, þar sem gestir sem fara í laug óska gjarnan eftir að fara í sturtu. Á 
öðrum stöðum er það líklega frekar þörf gistigesta en dagsgesta að komast í sturtu. Þetta 
þarf að hafa í huga við túlkun á niðurstöðum. 

Erfitt er að ákvarða hvað sé hæfilegt að margir gestir séu um hverja sturtu á dag. Ef miðað 
er við að sturtuferð taki um 8-10 mínútur þá geta á tímabilinu 8:00-22:00, 85 til 105 gestir 
nýtt hverja sturtu á dag. Einnig er metið hvort það séu miklar raðir í sturtur á álagstíma. 
Það er m.a. gert vegna þess að dreifing gesta yfir daginn getur verið nokkuð ójöfn.  

Tafla 13. Matskvarði fyrir sturtuaðstöðu. 

Matsþáttur 0 stig 1 stig 2 stig 3 stig 
Fjöldi gesta um 
hverja sturtu 
(dags-, tjald- og 
skálagestir/fjölda 
sturta) 

<100 gestir eru um 
hverja sturtu 

100-500 gestir eru 
um hverja sturtu 

501-1000 gestir 
um hverja sturtu 

>1000 gestir eru 
um hverja sturtu 

Viðhald 
sturtuaðstöðu 

Sturtuaðstaða er 
heil og snyrtileg 

Sturtuaðstaða er 
lítilsháttar máð 

Sturtuaðstaða er 
heil en frekar 
ósnyrtileg 

Sturtuaðstöðu er 
illa við haldið, hún 
brotin og/eða 
skemmd 

Raðir og bið Engar raðir og 
engin bið á mesta 
álagstíma 

Engar raðir en 
mikið notað 

Smá bið eftir að 
komast að á 
hásumri 

Miklar raðir og bið 
eftir að nýta 
aðstöðuna á 
hásumri 

Tafla 14. Ástandskvarði fyrir sturtuaðstöðu. 

Kvarði A B C D E 

Ástand 
Mjög gott 
ástand aðstöðu 

Gott ástand 
aðstöðu 

Viðunandi 
ástand aðstöðu 

Slæmt ástand  
aðstöðu 

Mjög slæmt 
ástand aðstöðu 

Samtals stig skv. 
flokkun 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 

Vaskar 
Hér er átt við vaska sem eru við salerni en geta í einhverjum tilfellum einnig verið notaðir 
fyrir uppvöskun. Vaskar sem eru á tjaldsvæðum eða í skálum og eru einungis notaðir fyrir 
uppvöskun mataráhalda eru ekki metnir hér. Ef vaskar eru á fleiri en einum stað eru allir 
vaskar metnir og tekið meðaltal stiga áður en fundið er út ástand skv. ástandskvarða (tafla 
16). Sömu viðmið um fjölda fólks um hvern vask eru höfð og notuð eru fyrir matskvarða 
um salerni. Hér er miðað við alla gesti sem koma á svæðið bæði dagsgesti og gistigesti. 
Víða á miðhálendinu er aðeins aðgangur að köldu vatni í vöskum og var það metið 
sérstaklega (tafla 15). Líkt og við salerni er skoðað hvort mikið traðk sé í kringum aðstöðu 
þar sem vaskar eru og metið svæði um 10 metrar í kringum hús (eða stað) þar sem vaskar 
eru. Það getur sagt til um álag á svæðinu hvort mikið traðk sé í kringum vaska.  
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Tafla 15. Matskvarði fyrir vaska. 

Matsþáttur 0 stig 1 stig 2 stig 3 stig 
Fjöldi gesta um 
hvern vask (dags-, 
tjald- og 
skálagestir/fjölda 
vaska)  

1-70 manns um 
hvern vask 

71-120 manns um 
hvern vask 

121-200 manns 
um hvern vask 

>200 manns um 
hvern vask 

Viðhald vaska Vaskar eru heilir, 
hreinir og vel við 
haldið 

Vaskar eru máðir 
en heilir 

Vaskar eru 
óhreinir og 
sóðalegir 

Vaskar eru 
skemmdir, brotnir 
eða bilaðir 

Sápa, þurrkur og 
speglar 

Allt upptalið er til 
staðar 

2 af 3 af upptöldu 
er til staðar 

1 af 3 af upptöldu 
er til staðar 

Ekkert af upptöldu 
er til staðar 

Heitt og kalt vatn Bæði heitt og kalt 
vatn  

------------------------ ------------------------ Einungis kalt vatn 

Traðk Ekkert traðk (t.d. 
pallar eða möl) 

Lítilsháttar traðk í 
kring 

Dálítið traðk í 
kring, komið að 
hluta í gegn um 
gróður 

Mikið traðk í kring 
um vaska, jafnvel 
svað 

(Ef skálagestir hafa sér aðgang að vöskum við salerni inni í skála eru þeir ekki hafðir inni í tölu um fjölda) 

Tafla 16. Ástandskvarði fyrir vaska. 

Kvarði A B C D E 

Ástand 

Mjög góð 
vaska aðstaða  

Góð vaska 
aðstaða  

Viðunandi 
ástand 

Slæmt ástand Mjög slæmt ástand. 
Ekki nægjanleg 
aðstaða fyrir gesti 
sem koma 

Samtals stig skv. 
flokkun 

0-3 4-6 7-9 10-12 13-15 

Rotþró 
Í matskvarða fyrir rotþró er metið hversu oft rotþróin er tæmd og hvort hún uppfylli 
skilyrði sem Umhverfisstofnun hefur gert, en gerðar hafa verið leiðbeiningar um rotþrær 
og siturlagnir (Umhverfisstofnun, 2004) (tafla 17). Samkvæmt þeim er ekki æskilegt að 
rotþrær séu tæmdar of oft og er það vísbending um að rotþróin anni ekki þeim fjölda 
ferðamanna sem koma á staðinn. Umhverfisstofnun mælir með að tæming sé ekki oftar 
en á tveggja ára fresti. Upplýsingar um tæmingu rotþróa og stærð þarf að fá frá 
rekstraraðilum staða eða annara sem þekkja til á staðnum. 

Tafla 17. Matskvarði fyrir rotþrær. 

Matsþáttur 0 stig 1 stig 2 stig 3 stig 
Tæming á rotþró <1 sinni á ári 1-2 á ári 3-4 á ári >4 á ári 

Kvarði frá 
Umhverfisstofnun 

Stærð rotþróar 
uppfyllir skilyrði 
UST 

----------------------- ----------------------- Stærð rotþróar 
uppfyllir ekki 
skilyrði UST 

Skilyrði UST: Rúmmál rotþróar (lítrar) = íbúagildi * 200 lítrar + 2000 
Íbúagildi = Fjöldi dvalarrýma (meðalfjöldi gesta á hásumri * (fjöldi notkunarmánaða svæðis/12)) * 
notkunarstuðull (notkunarstuðull hér er 0,5 sem UST áætlar fyrir tjaldsvæði) 
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Tafla 18. Ástandskvarði fyrir rotþrær. 

Kvarði A B C D E 

Ástand Mjög gott 
ástand rotþróa 

Gott ástand 
rotþróa 

Viðunandi 
ástand rotþróa 

Slæmt ástand 
rotþróa 

Mjög slæmt 
ástand rotþróa 

Samtals stig skv. 
flokkun 

0 1-2 3-4 5 6 

Sorpaðstaða 
Hér er metið aðgengi að sorpaðstöðu og flokkun sorps (tafla 19). Ekki er metið hér hvort 
rusl sé á víð og dreif um svæðið heldur er það metið í matskvarða fyrir ásýnd svæðis. 
Skoðað er hvort fólk eigi möguleika á að flokka sorp og í hversu marga flokka það sé 
flokkað (tafla 19) og einnig er lagt mat á það hvort aðstaða fyrir sorp sé nægjanleg. 
Upplýsingar um tæmingu þarf að fá frá rekstraraðilum staða eða annara sem koma oft á 
staðinn. 

Tafla 19. Matskvarði fyrir sorpaðstöðu. 

Matsþáttur 0 stig 1 stig 2 stig 3 stig 
Aðgengi að 
sorpaðstöðu 

Aðgengi að 
sorpaðstöðu er 
gott (ruslatunnur 
víða t.d. á 
tjaldsvæði, við 
áningaraðstöðu 
og í skála) 

Aðgengi að 
sorpaðstöðu er 
þokkalegt 

Lítið aðgengi er að 
sorpaðstöðu 

Mjög lítil 
sorpaðstaða er og 
fólk tekur með sér 
mest allt rusl 

Flokkun sorps Flokkað í 5-8 
flokka 

Sorp er flokkað í   
2-4 flokka 

Einungis 
dósir/flöskur eru 
flokkaðar frá öðru 
sorpi 

Engin flokkun 

Tæming á sorpi Tunnur/sorpílát 
eru tæmdar það 
oft að það er ekki 
lykt og ekki 
erfiðleikar með að 
koma rusli fyrir 
vegna þess að 
tunnur eru fullar 

Tunnur/sorpílát 
fyllast sjaldan 
áður en þær eru 
losaðar 

Tunnur/sorpílát 
fyllast nokkuð oft 
og sorpi er hent 
fyrir utan 

Tunnur/sorpílát 
fyllast oft og sorpi 
er hent fyrir utan  

Tafla 20. Ástandskvarði fyrir sorpaðstöðu. 

Kvarði A B C D E 

Ástand 

Mjög góð 
aðstaða fyrir 
sorp 

Góð aðstaða 
fyrir sorp 

Viðunandi 
aðstaða fyrir 
sorp 

Slæmt aðstaða 
fyrir sorp 

Mjög slæmt 
ástand 
sorpaðstöðu. 
Sorptunnur og 
gámar anna ekki 
magni sorps á 
svæðinu 

Samtals stig skv. 
flokkun 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 
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Vatn 
Vatn er grundvöllur þess að hægt sé að halda uppi þjónustu á ferðamannastöðum. Bæði 
þarf neysluvatn og vatn fyrir hreinlætisaðstöðu. Þótt Íslendingar telji sig oft eiga besta 
vatn í heimi þá er skortur á vatni á miðhálendinu á sumrin víða vandamál einkum á 
stöðum þar sem margir ferðamenn koma. Lög og reglur á Íslandi krefjast þess ekki að vatn 
í fjallaskálum sé neysluhæft (Reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002). Þrátt fyrir það er 
metið í matskvarðanum hvort vatn í skálum sé neysluhæft því það hefur að gera með 
upplifun ferðamanna og heilsu ef neysluvatn er mengað. Þá er átt við mengun yfir 
viðmiðunarmörkum um neysluhæft vatn (Reglugerð um neysluvatn nr. 536/2001) og að 
mæling sé a.m.k. yngri en 2 ára. Ef mengun yfir viðmiðunarmörk mælist í neysluvatni fær 
það atriði aukið vægi (+10 stig). Taka þarf sýni á stöðunum og senda í mengunarmælingu 
eða fá upplýsingar frá mælingum sem gerðar hafa verið og eru minna en 2 ára.  

Kannað er hvort nægilegt vatn sé á svæðinu (tafla 21). Hér er notað mat skálavarða eða 
þeirra sem þekkja til hvort það verði vatnsskortur á svæðinu. Best væri að rannsaka hvort 
grunnvatnsstreymið á svæðinu sé nægjanlegt vatn en þær rannsóknir eru mun sérhæfðari 
og byggja á miklum grunnrannsóknum. Nokkrir skálar á miðhálendinu eru ekki með 
rennandi vatn inn í skálann og þarf að sækja það í brunn eða lind. Það er merkt við það 
sérstaklega ef ekki er rennandi vatn í krana á ferðasvæðinu (tafla 21). Misjafnt er hvort 
það er heitt vatn á svæðunum og sumstaðar er það bara í sturtum en ekki á öðrum 
stöðum. 

Tafla 21. Matskvarði fyrir vatn. 

Matsþáttur 0 stig 1 stig 2 stig 3 stig 
Gæði vatns Engin mengun 

mælist 
---------------------- ------------------------ Mengun mælist 

yfir viðmiðunar-
mörkum  
(+10 stig - 
aukið vægi) 

Magn vatns - Kalt 
vatn 

Nægjanlegt vatn 
er, einnig á 
hásumri 

Vatn er lang oftast 
nóg en kemur fyrir 
vatnsskortur í 
miklum þurrkum 

Vatnskortur kemur 
oft fyrir t.d. vegna 
þurrka eða annara 
vandkvæða 

Ekki er nægjanlegt 
kalt vatn eða erfitt 
aðgengi að vatni 
eða ekki er 
rennandi vatn í 
krana á 
ferðasvæðinu 

Magn vatns - Heitt 
vatn  

Nægjanlegt heitt 
vatn  

Heitt vatn ekki 
nægjanlegt eða á 
fáum stöðum á 
svæðinu t.d. bara í 
sturtum eða 
ofnum 

------------------------- Engin aðgangur að 
heitu vatni á 
svæðinu 
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Tafla 22. Ástandskvarði fyrir vatn 

Kvarði A B C D E 

Ástand 
Mjög gott 
ástand vatns 

Gott ástand 
vatns 

Viðunandi 
ástand vatns 

Slæmt ástand 
vatns 

Mjög slæmt 
ástand vatns 

Samtals stig skv. 
flokkun 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-19 

Samtals stig án 
mengunar-
mælingar 

0-1 2 3 4-5 6 

5.3.4  Samgöngur og stígar 

Undir flokk um samgöngur og stíga falla vegir, bílastæði, göngupallar og göngubrýr, 
malarstígar og náttúrustígar. 

Vegir 
Hér eru vegir og stígar einungis metnir innan 500 metra svæðis við ferðamannastaðinn 
þannig að ekki er metið heildarástand einstakra göngustíga eða vega. Notaður er 
matskvarði Rannveigar Ólafsdóttur fyrir ástand vega og stíga en honum breytt lítilsháttar 
(Rannveig Ólafsdóttir, 2007). Þætti um rof í köntum er sleppt úr matskvarða Rannveigar 
þar sem það er talið koma nægjanlega fram í mati um hvað vegkantar eru stöðugir og 
breidd áhrifasvæðis, en í staðinn er settur inn matsþáttur um hvort ástand vegarins sé í 
samræmi við það sem hann er hannaður fyrir, hér kallað aðgengi. Þannig nær kvarðinn 
bæði yfir þætti sem snúa að umhverfisáhrifum og upplifun ferðamanna. Metnir eru 
punktar á 200m fresti. Huglægt mat er hve slóðar eru margir en einnig er metið hversu 
áberandi slóðarnir eru. Metið er hvort aðgengi að stöðunum sé í samræmi við þær 
merkingar vega sem eru á hverjum stað (tafla 23). Þetta er gert til að átta sig á hvert 
viðhald veganna er.  

Tafla 23. Matskvarði fyrir vegi. 

Matsþáttur 0 stig 1 stig 2 stig 3 stig 
Vegkantar og 
breidd 
áhrifasvæðis  

Vegkantar eru 
stöðugir, og engin 
áhrif utan vegar 

Vegkantar 
stöðugir, svæði 
umhverfis veg að 
mestu leyti 
óraskað. Breidd 
áhrifasvæðis <2m 

Vegkantar 
óstöðugir og víða 
hrundir saman, 
breidd áhrifa-
svæðis 2-10m 

Kantar eru brattir 
og mjög óstöðugir, 
mikið virkt rof, 
breidd áhrifa-
svæðis >10m 

Utanvegaakstur Utanvegaakstur er 
ekki fyrir hendi 

Einföld slóð utan 
vegar 

2-10 áberandi 
slóðar utan vegar 

Mjög margar 
og/eða djúpar 
slóðir eru 
umhverfis allan 
veginn 

Aðgengi Vegur er í góðu 
ásigkomulagi og 
vel fær þeim bílum 
sem hann er 
hannaður fyrir 

Vegur í þokkalegu 
ásigkomulagi - fær 
þeim bílum sem 
hann er hannaður 
fyrir, lítið af holum 

Töluvert af holum 
- en sæmilega fær 
þeim bílum sem 
hann er hannaður 
fyrir 

Mjög mikið er af 
holum og/eða 
vegurinn illfær 
þeim bílum sem 
hann er hannaður 
fyrir 
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Tafla 24. Ástandskvarði fyrir vegi. 

Kvarði A B C D E 

Ástand 

Mjög gott 
ástand vega og 
aðgengis 

Gott ástand 
vega og 
aðgengis 

Viðunandi 
ástand vega og 
aðgengis 

Slæmt ástand 
vega og 
aðgengis 

Mjög slæmt 
ástandvega og 
aðgengis, utanvega 
akstur 

Samtals stig skv. 
flokkun 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 

Bílastæði 
Ekki er til sérstakur matskvarði um bílastæði en það er mikilvægt að meta þau því það 
hefur áhrif á umhverfi og upplifun ferðamanna ef bílum er lagt utan við skipulögð 
bílastæði. Mikilvægt er að bílastæði séu skipulögð í samræmi við stefnumörkun staðarins.  

Hæfilegt svæði fyrir bíl á bílastæði var fundið út frá mælingum eftir loftmyndum á 
bílastæðum þar sem stæði hvers bíls voru merkt. Í ljós kom að 30m2 voru að meðaltali 
það svæði sem hver bíll virtist taka ásamt athafnaplássi og er það notað hér sem stærð á 
plássi fyrir hvern bíl. Í athuguninni kom í ljós að rútur taka um 4-5 sinnum meira pláss en 
fólksbíll. Mjög erfitt er að segja til um hversu stórt hlutfall þeirra bíla sem koma á dag þarf 
að geta staðið á bílastæði á sama tíma. Það er mjög misjafnt eftir eðli ferðastaðarins. 
Misjafnt er hversu stórt hlutfall þeirra bíla sem koma eru rútur. Upplýsingar um hvert 
hlutfall af rútum er fást ekki með gögnum frá bílateljurum. Þar telst hver bíll fyrir sig óháð 
því hversu stórir þeir eru. Í þessum matskvarða er ekki reiknað með sérstöku rými fyrir 
rútur. Þetta þarf að hafa í huga við túlkun gagna. Kannað er hvernig undirlag bílastæðisins 
er og hvert ástand þess er (tafla 25).  

Upplýsingar um hvort nægjanlegt pláss sé á skipulögðu bílastæði þarf að fá frá 
rekstraraðilum, skálavörðum eða öðrum sem þekkja vel til á svæðinu.   

Tafla 25. Matskvarði fyrir bílastæði. 

Matsþáttur 0 stig 1 stig 2 stig 3 stig 
Hlutfall þeirra bíla 
sem koma á dag 
sem geta lagt á 
sama tíma (fjöldi 
plássa á bílastæði 
/fjöldi bíla á dag á 
hásumri) 

>60% bifreiða 
getur nýtt 
bílastæði á sama 
tíma 

60-40% bifreiða 
getur nýtt 
bílastæði á sama 
tíma 

39-20% bifreiða 
getur nýtt 
bílastæði á sama 
tíma 

19-1% bíla getur 
nýtt bílastæði á 
sama tíma 

Afmörkun Góð afmörkun. 
Bílastæðið er vel 
afmarkað, kaðlar, 
spýtur eða steinar 

Bílastæðið er með 
náttúrulega 
afmörkun ár, 
klettar o.fl. 

Lítil afmörkun, 
malarflötur sem 
bílastæði 

Engin afmörkun 

Undirlag Undirlag er 
malbik/möl 

Holótt möl Gras sem er órofið 
eða lítið rofið 

Mikið rofið gras 
eða drullusvað  

Traðk og för Ekkert traðk og 
engin för 

Smá slóð 1-2 fyrir 
utan eða smá 
traðk 

Slóðir áberandi 
fyrir utan 
bílastæði og 
töluvert traðk 

Mikið af förum og 
traðki utan 
bílastæðis 
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Hvort nægjanlegt 
pláss á skipulögðu 
bílastæði 

Nægjanlegt pláss 
fyrir alla sem 
koma og rúmt um 
hvern 

Oftast nægjanlegt 
pláss nema á 
sérstökum 
álagstímum 

Oft fullt, lagt á 
vegi eða utan 
bílastæðis  

Ekki nægjanlegt 
pláss á bílastæði. 
Mjög oft lagt fyrir 
utan bílastæðin 
eða á veginum  

Tafla 26. Ástandskvarði fyrir bílastæði. 

Kvarði A B C D E 

Ástand 

Mjög gott 
ástand 
bílastæða og 
nægjanlegt 
pláss 

Gott ástand 
bílastæða 

Viðunandi 
ástand 
bílastæða 

Slæmt ástand Mjög slæmt 
ástand bílastæða 
og ekki er 
nægjanlegt pláss 

Samtals stig skv. 
flokkun 

0-3 4-6 7-9 10-12 13-15 

Uppbyggðir malarstígar 
Stígar á ferðamannastöðum eru ýmist uppbyggðir stígar þar sem borið hefur verið í 
stíginn, hér kallaðir malarstígar, eða göngustígar sem hafa myndast í náttúrunni án 
ofaníburðar. Uppbyggðir malarstígar eru hér flokkaðir í sér matskvarða. Matskvarði fyrir 
vegi og slóða er höfð sem fyrirmynd (Rannveig Ólafsdóttir, 2007). Mældir voru punktar á 
um 200m fresti eða a.m.k. 1 punktur á hverjum stíg. 

Tafla 27. Matskvarði fyrir uppbyggða malarstíga. 

Matsþáttur 0 stig 1 stig 2 stig 3 stig 

Kantar og breidd 
áhrifasvæðis  

Kantar eru 
stöðugir og engin 
áhrif utan stígs 

Kantar eru 
stöðugir, svæði 
umhverfis stíg er 
að mestu leyti 
óraskað. Breidd 
áhrifasvæðis <2m 

Kantar eru 
óstöðugir og víða 
hrundir saman, 
breidd 
áhrifasvæðis 2-5m 

Kantar eru brattir 
og mjög óstöðugir, 
mikið virkt rof - 
breidd 
áhrifasvæðis >5m 

Rof úr köntum á 
stíg 

Ekkert rof Aðeins smá hrun 
merkjanlegt 

Skorningar 
áberandi í köntum, 
efni rennur til og 
fýkur úr köntum 

Færsla efnis vegna 
vinds og vatns 
bæði í stígnum 
sjálfum og fyrir 
utan hann 

Traðk utan stígs Ekki fyrir hendi Einföld slóð 2-10 áberandi 
slóðar 

Mjög margar 
og/eða djúpar 
slóðir umhverfis 
allan stíginn 
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Tafla 28. Ástandskvarði fyrir uppbyggða malarstíga. 

Kvarði A B C D E 

Ástand 

Mjög gott 
ástand. Engin 
röskun í 
vegköntum, 
gróðurlendi og 
eða umhverfi 
utan stígs 

Gott ástand. 
Áhrifasvæði 
utan stígs 
lítið 

Viðunandi 
ástand 

Slæmt ástand  Mjög slæmt ástand. 
Rof mjög virkt í og 
utan við stíg 

Samtals stig skv. 
flokkun 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 

Náttúrulegir göngustígar  
Metnir eru stígar sem eru skipulagðir göngustígar þ.e.a.s. stígar sem eru merktir á korti 
og/eða stikaðir þannig að greinilegt er að um göngustíg sé að ræða. Svokallaðir 
hentistígar, sem eru stígar sem hafa myndast en eru ekki skipulagðir göngustígar, eru ekki 
metnir. Hér er notaður matskvarði Rannveigar Ólafsdóttur (2007, bls. 39) fyrir göngu-, 
hjóla- og reiðstíga (tafla 29). Punktar eru mældir á um 200m fresti eða a.m.k. einn punktur 
á hverjum stíg þrátt fyrir að stígurinn sé ekki 200m langur. Ekki er notaður fimmti 
matsþáttur í flokkunarkerfi Rannveigar um skemmdir jarðmyndana utan við stíg. 
Upplýsingar um skemmdir og traðk kemur fremur fram í matskvarða um ásýnd svæða og 
einnig ef það er mikil stígamyndun á svæðinu. Þar er metið hvort mikið er um stíga og 
traðk á stöðum þar sem stígar hafa ekki verið skipulagðir. Það gefur vísbendingu um hvort 
álag er of mikið á ferðamannastöðunum og að skipulagi og stjórnun staðanna sé 
ábótavant. Til að finna heildartölu fyrir ástandskvarða fyrir alla stíga innan 
rannsóknarsvæðanna er tekið meðaltal allra punkta sem metnir eru.  

Tafla 29. Matskvarði fyrir náttúrlega göngustíga.  

Matsþáttur 0 stig 1 stig 2 stig 3 stig 
Gróðurþekja  Stígur ógreinilegur 

og engin sýnileg 
áhrif á vistkerfi 
svæðisins 

Dæld í gróðurhulu 
sýnileg en ekki 
mikil áhrif á 
vistkerfið 

Gróður er dauður 
og/eða 
gróðurbreytingar. 
Greinileg áhrif á 
vistkerfið 

Gróður er horfinn - 
komið niður á 
undirlag, mikil og 
varanleg áhrif á 
vistkerfið 

Breidd  Stígur er 
ógreinanlegur 

Einfaldur stígur - 
heildarbreidd 
áhrifasvæðis     
0,5-0,99m 

Hliðarstígar, sitt 
hvoru megin við 
aðalstíg- 
heildarbreidd 
áhrifasvæðis er 
1,00-2,99m 

Margir hliðarstígar 
- heildarbreidd 
áhrifasvæðis ≥ 
3,00m 

Dýpt  

(miðast við dýpsta 
hluta stígs) 

Stígurinn er <5cm 
djúpur 

Stígurinn er 5-
24cm djúpur 

Stígurinn er 25-
44cm djúpur 

Stígurinn er ≥45cm 
djúpur 

Rof í köntum Ekkert rof Brot að byrja í 
köntum 

Skorningar í 
köntum - 
gróðurrætur 
áberandi 

Færsla efnis vegna 
vinds og vatns er 
bæði í stígum og 
til hliðar við 
stíginn 
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Tafla 30. Ástandskvarði fyrir náttúrulega göngustíga.  

Kvarði A B C D E 

Ástand 

Ekkert álag. 
Stígur vart 
greinilegur. 
Engin eða lítil 
röskun á 
gróðurþekju 
og/eða 
undirlagi 

Lítið álag. 
Stígur 
greinilegur. 
Röskun á 
gróðurþekju 
og/eða 
undirlagi 
merkjanlegt 

Nokkurt álag. 
Stígur augljós. 
Röskun á 
gróðurþekju 
og/eða 
undirlagi 
töluverð 

Mikið álag. 
Gróðurþekja 
dauð eða 
farin 

Mjög mikið álag. 
Jarðvegsrof 
áberandi, 
gróðurrætur og 
skorningar í köntum 

Samtals stig skv. 
flokkun 

0-2 3-5 6-7 8-9 10-12 

Pallar, göngupallar og göngubrýr 
Í þessum matskvarða er horft til þess hvernig pallar, göngupallar og göngubrýr geta dregið 
úr álagi á gróður og umhverfi á ferðamannastöðum og þannig minnkað ummerki um traðk 
og þar af leiðandi haft áhrif á sjálfbærni svæðisins. Hér eru göngupallar og brýr ekki 
metnar út frá þörfum fatlaðra. Til er önnur aðferð sem notuð er við mat á aðgengi 
fatlaðra að ferðamannastöðum (Ferðamálastofa, 2007). Þeirri aðferð er ekki beitt hér. 
Metið er huglægt hvort þörf sé á göngupöllum eða göngubrúm á ferðamannastöðunum 
(tafla 31). Við það mat er haft í huga hver skipulagsstefna ferðamannastaðarins er og hver 
ágangurinn á honum er. Einnig er haft í huga hvernig ákveðnir staðir muni þola 
áframhaldandi ágang ef ekkert er að gert. Skoðað er hvort nægjanlegt pláss sé á pöllum 
við skála eða áningaraðstöðu þannig að ferðamenn geta lagt frá sér varning og athafnað 
sig og hvort göngupallar séu nægjanlega breiðir. 

 Tafla 31. Matskvarði fyrir palla, göngupalla og göngubrýr. 

Matsþáttur 0 stig 1 stig 2 stig 3 stig 

Göngubrýr og 
göngupallar á 
helstu 
álagsstöðum 

Mjög víða pallar 
og brýr á 
álagsstöðum 

Göngupalla eða 
göngubrýr gæti 
mögulega vantað 
á nokkrum 
álagsstöðum 

Fáir göngupallar 
og göngubrýr og 
það vantar á 
nokkrum stöðum 

Vantar palla, 
göngupalla eða 
göngubrýr á 
mörgum stöðum 

Breidd göngupalla
  

Pallar eru vel 
breiðir, auðvelt 
fyrir fólk að 
mætast 

Pallar þokkalega 
breiðir og fólk 
getur mæst 

Fólk getur mæst ef 
annar aðili víkur 
eða stöðvar 

Pallar eru of mjóir 
til að fólk geti 
mæst 

Viðhald  Pallar eru heilir og 
vel við haldið 

Pallar eru heilir en 
máðir og slitnir 

Pallar eru smá 
laskaðir en ekki 
varasamir 

Pallar eru brotnir 
og laskaðir og 
geta verið 
varasamir 

Nægjanlegt pláss 
á pöllum 

Nægjanlegt pláss 
er á pöllum fyrir 
ferðamenn 

Lang oftast 
nægjanlegt pláss á 
pöllum 

Mikil notkun á 
pöllum og ekki 
alltaf alveg 
nægjanlegt pláss 

Ekki er nægjanlegt 
pláss á hásumri. 
Veldur álagi á 
aðra staði 
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Tafla 32. Ástandskvarði fyrir palla, göngupalla og göngubrýr. 

Kvarði A B C D E 

Ástand 
Mjög gott 
ástand. Pallar 
uppfylla þörf  

Gott ástand Viðunandi 
ástand 

Slæmt ástand Mjög slæmt ástand. 
Pallar uppfylla ekki 
þörf  

Samtals stig skv. 
flokkun 

0-2 3-4 5-7 8-9 10-12 

5.3.5  Önnur þjónusta 

Undir aðra þjónustu falla þættir eins og verslun og veitingar, upplýsingar og merkingar, 
rafhleðsla, fjarskiptasamband, hestagerði og heitar laugar.  

Verslun og veitingar 
Misjafnt er hvort ferðafólk óskar þess að seldar séu einhverjar veitingar eða vörur á 
ferðamannastöðum á miðhálendinu. Í matskvarðanum er skoðað hvort ferðamenn hafa 
aðgang að því að kaupa sér eitthvað á staðnum (tafla 33). Ef hvorki er veitingasala né 
verslun á svæðinu er þetta atriði ekki metið.  

Tafla 33. Matskvarði fyrir verslun og veitingar. 

Matsþáttur 0 stig 1 stig 2 stig 3 stig 
Verslun Verslun með gott 

vöruúrval (t.d. >30 
tegundir af vörum) 

Verslun sem selur 
helstu nauðsynjar 
(t.d. 10-30 
tegundir) 

Verslun sem selur 
örfáar vörur <10 
vörur 

Engin verslun á 
svæðinu 

Veitingar Seldur heitur 
matur, kaffi/te og 
kaffibrauð 

Einungis selt 
kaffi/te og 
kaffibrauð 

Einungis seldar 
kaldar samlokur 
og kaldir drykkir 

Engar veitingar 

Tafla 34. Ástandskvarði fyrir verslun og veitingar. 

Kvarði A B C D E 

Ástand 

Mjög gott 
ástand 
verslunar og 
veitingasölu 
 

Gott ástand 
verslunar og 
veitingasölu 

Viðunandi 
ástand 
verslunar og 
veitingarsölu 

Slæmt 
ástand. Lítil 
þjónusta 

Mjög lítil þjónusta.  

Samtals stig skv. 
flokkun 

0-1 2 3 4 5 

Upplýsingar og merkingar 
Nauðsynlegt er að aðgengi að skiltum og upplýsingum sé þannig að fólk geti lesið af 
skiltum í næði. Mjög erfitt er að setja hér niður einhverja ákveðna tölu ferðamanna sem 
er hæfilegt fyrir hvert skilti eða hverja stöð sem geta verið nokkur skilti á, það getur farið 
mjög eftir dreifingu gesta yfir daginn hversu margir eru að skoða skilti á hverjum tíma. 
Kannað er hvernig upplýsingar eru á skiltunum, hversu fræðandi þau eru og hvort það eru 
bæklingar og/eða upplýsingar hjá landvörðum og/eða skálavörðum (tafla 35).  
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Þó svo skálaverðir og landverðir veiti oft mjög góðar upplýsingar um svæðin og ferðaleiðir 
þá getur verið mikið álag hjá þeim, sérstaklega á fjölsóttum stöðum. Það er af mörgum 
talið að vel uppfræddir ferðamenn gangi betur um landið og meiri líkur á að sjálfbærni 
haldist ef ferðamenn eru fræddir um umhverfi (sjá t.d. Cole, 2009). Það getur haft jákvæð 
áhrif á upplifun gesta ef þeir geta fræðst um ferðamannastaðinn. Oft er mikil þörf fyrir 
upplýsingar hjá ferðamönnum á erlendum tungumálum.  

Tafla 35. Matskvarði fyrir upplýsingar og merkingar. 

Matsþáttur 0 stig 1 stig 2 stig 3 stig 
Fjöldi ferðamanna 
um hvert 
skilti/upplýsinga-
stað (dags-, tjald-, 
og skálagestir/ 
fjölda skilta eða 
staða) 

Hvert 
skilti/upplýsinga-
staðir með 
upplýsingum er 
fyrir <100 gesti 

Skilti/staðir með 
upplýsingum per 
101-500 gesti 

Skilti/staðir með 
upplýsingum per 
501-1000 gesti 

>1000 gestir um 
hvert 
skilti/upplýsinga-
stað 

Aðgengi 
upplýsinga  

Upplýsingar eru 
hjá landvörðum, af 
skiltum með texta 
eða í bæklingum 
sem eru á 
staðnum 

Upplýsingar af 
skiltum og/eða í 
bæklingum sem 
eru á staðnum 

Litlar upplýsingar 
eða aðgengi erfitt 
að upplýsingum 

Mjög litlar 
upplýsingar eru á 
staðnum 

Fræðslugildi á 
skiltum 

Góður og fræðandi 
texti um 
ferðastaðinn 

Góð og fræðandi 
mynd (eða kort) en 
lítill texti 

Fremur lítil fræðsla 
af skiltinu 

Lítil eða engin 
fræðsla er af 
skiltinu 

Tungumál Texti á íslensku 
auk ≥3 
tungumálum 

Texti íslensku og 2 
erlendum 
tungumálum 

Texti á íslensku 1 
erlendu tungumáli 

Texti aðeins á 
Íslensku 

Viðhald skilta  Skilti eru heil Skilti eru flest góð 
en einstaka máð 

Skilti eru máð 
og/eða einstaka 
erfitt að lesa 

Skilti brotin, 
skemmd, máð 
og/eða mörg erfitt 
að lesa eða sjá á 
þau 

Tafla 36. Ástandskvarði fyrir upplýsingar og merkingar. 

Kvarði A B C D E 

Ástand 

Mjög gott 
ástand 

Gott ástand Viðunandi 
ástand 

Slæmt ástand Mjög slæmt 
ástand. Eftirspurn 
fólks eftir 
upplýsingum ekki 
fullnægt  

Samtals stig skv. 
flokkun 

0-3 4-6 7-9 10-12 13-15 

Rafhleðsla 
Mikil aðsókn er hjá ferðamönnum á ferðamannastöðum í að hlaða raftæki sín. Flestir 
ferðamenn eru með raftæki eins og farsíma og myndavélar og margir eru einnig með GPS 
staðsetningartæki. Farsímar eru nú jafnvel taldir hluti af öryggisbúnaði og því er mikil þörf 
ferðamanna fyrir að komast í aðstöðu til að hlaða raftæki (Skálaverðir í 
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Landmannalaugum, munnleg heimild, 25. ágúst, 2012). Það hefur áhrif á upplifun og 
öryggi ferðamanna að geta hlaðið raftæki sín, einkum þau raftæki sem notuð eru vegna 
öryggismála (tafla 37). Erfitt er að ákvarða hversu marga tengla þarf á stöðum til að nægja 
þeim sem vilja hlaða raftæki. 

Tafla 37. Matskvarði fyrir aðstöðu til rafhleðslu. 

Matsþáttur 0 stig 1 stig 2 stig 3 stig 
Fjöldi gesta um 
hvern tengil 
(skála- tjald- og 
dagsgesti/fjölda 
tengla) 

Tengill er fyrir 
hverja 0-100 gesti 

Tengill er fyrir 
hverja 101-300 
gesti 

Tengill er fyrir 301-
500 gesti 

Tengill er fyrir 
>500 gesti 

Aðgangur að 
rafmagni 

Frítt er í rafhleðslu 
– fólk getur hlaðið 
sjálft 

Borga þarf fyrir 
rafhleðslu - 
aðgangur frjáls 

Borga þarf fyrir 
rafhleðslu - Þarf 
að fá einhvern til 
að hlaða 

---------------------- 

Mismunandi 
aðgangur gesta 

Allir geta fengið 
aðgang að 
rafmagni – 
innstungu 

Skála og 
tjaldgestir geta 
fengið aðgang að 
rafmagni - 
innstungu 

Einungis 
skálagestir geta 
fengið aðgang að 
rafmagni - 
innstungu 

------------------------- 

Tafla 38. Ástandskvarði fyrir aðstöðu til rafhleðslu. 

Kvarði A B C D E 

Ástand 

Mjög góð 
aðstaða til að 
hlaða raftæki 

Góð aðstaða 
til að hlaða 
raftæki  

Viðunandi 
aðstaða 

Einhver 
aðstaða er til 
að hlaða 
raftæki 

Mjög lítil aðstaða 

Samtals stig skv. 
flokkun 

0-1 2-3 4 5 6-7 

Fjarskiptasamband 
Miðhálendi Íslands getur verið hættulegt svæði. Þar breytist veður mjög snöggt og 
nauðsynlegt getur verið fyrir ferðamenn og skipuleggendur ferða að komast í 
fjarskiptasamband, hvort sem það er í gegnum talstöðvar eða farsíma. Í mörgum 
farsímum er hægt að komast í netsamband og er sá matsþáttur einnig kannaður. Jafnvel 
er mögulegt að staðsetja fólk sem týnist eftir farsímum og til eru forrit sem senda út 
staðsetningu síma þannig að hægt er að leita eftir slíkri staðsetningu ef fólk týnist.  

Tafla 39. Matskvarði fyrir fjarskiptasamband. 

Matsþáttur 0 stig 1 stig 2 stig 3 stig 
Fjarskiptasam-
band 

Farsímasamband, 
talstöðvarsamband 
og netsamband  

Farsímasamband 
og talstöðvar-
samband 

Einungis 
talstöðvar-
samband 

Ekkert eða mjög 
slæmt fjarskipta-
samband  
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Tafla 40. Ástandskvarði fyrir fjarskiptasamband. 

Kvarði A B C D E 

Ástand 
Mjög gott 
fjarskipta-
samband 

Gott 
fjarskipta-
samband 

----------------- Slæmt 
fjarskipta-
samband 

Mjög slæmt 
fjarskiptasamband 

Samtals stig skv. 
flokkun 

0 1 ------------------ 2 3 

Hestagerði 
Aðstaða fyrir hesta er nokkuð sérstæð á ferðamannastöðum á miðhálendinu þar sem eðli 
málsins samkvæmt einungis hestamenn nýta þá aðstöðu. Mikill áhugi er á hestaferðum 
um miðhálendið og mikil ásókn hestamanna þangað. Sumir ferðastaðir gera sérstaklega út 
á þjónustu við hestaferðamenn. Því er metið á þeim stöðum hvernig þjónustu við hesta og 
hestamenn er háttað.  

Í reglugerðum um aðbúnað hesta er ekki gerð grein fyrir hversu stórt svæði skal áætla á 
hvern hest utandyra. Til að áætla stærð svæða í gerðum voru skoðaðar loftmyndir af 
hesthúsum með gerðum og fundið út, út frá fjölda hesta í húsi, að um 10m2 þyrfti fyrir 
hvern hest í slíku gerði. Metið er hvernig undirlag er á því svæði þar sem hestarnir dvelja 
mest. Ekki er metið undirlag í tökugerði ef hestar eru að jafnaði í stóru hólfi. Það skiptir 
miklu máli fyrir ferðamenn að hestar þeirra geti hvílst vel í erfiðum ferðum. Til þess að 
það sé mögulegt er æskilegt að hestar geti lagst niður og það gera þeir síður ef undirlag 
gerðanna er mjög blautt eða drullusvað. Nauðsynlegt er fyrir hesta að komast í fóður og 
vatn. Ekki má flytja hey milli svæða vegna smitsjúkdómavarna og því er æskilegt að hægt 
sé að kaupa hey á staðnum. Metið er hvort hestapláss sé nægjanlegt fyrir þá sem vilja 
vera með hesta á svæðinu (tafla 41). Óæskilegt er talið ef hestahópar frá tveim eða fleiri 
aðilum eru settir saman í eitt hólf og einnig ef talið er að rýmið anni ekki eftirspurn. Til að 
meta það þarf að fá upplýsingar frá rekstraraðilum eða þeim sem nýta aðstöðuna. Á 
sumum stöðum er aðgengi að hesthúsi eða einhverslags skýli fyrir hesta en þar sem það 
er ekki á öllum stöðum er einungis notaður hluti af matskvarðanum (tafla 41). Upplýsingar 
þarf að fá frá rekstraraðilum eða öðrum sem þekkja vel til og nýta aðstöðuna á stöðunum. 

Tafla 41. Matskvarði fyrir hestagerði. 

Matsþáttur 0 stig 1 stig 2 stig 3 stig 
Svæði fyrir hvern 
hest  
(fjöldi hesta/stærð 
gerðis 
(heildarstærð 
gerðis og 
girðinga))  

>20m2 á hvern 
hest 

14-20m2 á hvern 
hest 

5-13m2 á hvern 
hest 

<5m2 á hvern hest 

Undirlag Hrein möl eða þétt 
gras <10% rof 

Undirlag er óhrein 
möl eða gras með 
11-50% rofi 

Undirlag er gras 
eða gróður mikið 
rofið >50% 

Undirlag er 
drullusvað eða 
mjög blautt svæði 
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Aðgengi að heyi 
(fóðri) 

Aðgengi er bæði 
að heyi og beit 

Aðgangur að heyi 
eða þokkalegri 
beit 

Ekki er hægt að 
kaupa hey en 
dálítil beit er í 
girðingu 

Ekki er hægt að 
kaupa hey og lítil 
eða engin beit er í 
girðingu 

Viðhald Gerðum og hólfum 
er vel við haldið 

Gerðum og hólfum 
er nokkuð vel við 
haldið en svolítið 
máð 

 

Girðing er 
þokkaleg en smá 
skemmdir 

Grindverk og 
girðingar eru 
brotnar og 
skemmdar 

Nægjanlegt 
hestapláss 
(aðgreining hópa)
  

Aðgreining hópa 
og nægjanlegt 
pláss fyrir alla sem 
vilja vera með 
hesta 

Hægt er að 
aðgreina hópa og 
oftast nóg pláss 
fyrir alla 

Setja þarf marga 
hópa saman í hólf 
eða rými annar 
þokkalega 
eftirspurn, líka yfir 
hásumar 

Setja þarf marga 
hópa saman í hólf 
eða rými annar 
ekki eftirspurn yfir 
hásumar 

Aðgengi að 
hesthúsi 

Hesthús Ekkert hesthús ----------------------- ----------------------- 

Tafla 42. Ástandskvarði fyrir hestagerði. 

Kvarði A B C D E 

Ástand 
Mjög góð 
aðstaða fyrir 
hesta 

Góð aðstaða 
fyrir hesta 

Viðunandi 
aðstaða fyrir 
hesta 

Slæm 
aðstaða fyrir 
hesta 

Mjög slæmt ástand 
aðstöðu fyrir hesta 

Samtals stig skv. 
flokkun 

0-3 4-6 7-9 10-12 13-16 

Heitar laugar 
Heitar náttúrulaugar geta haft mikið aðdráttarafl fyrir ferðamannastaði. Fólk sækir mjög í 
að baða sig í slíkum laugum og þykir það mikil upplifun. Hversu hátt hlutfall gesta nýtir sér 
slíka aðstöðu er mjög misjafnt eftir stöðum. Sumir staðir eru þess eðlis að fólk kemur 
þangað einungis til að fara í heita laug en á öðrum stöðum eru heitar laugar aðeins hluti af 
því aðdráttarafli sem staðurinn hefur.  

Til að meta hversu stórt hlutfall gesta getur notað heita laug á sama tíma er mæld stærð 
laugarinnar (t.d. á loftmynd) og deilt með fjölda allra gesta á hásumri. Til að meta hversu 
stórt væri hæfilegt að hvert pláss væri var skoðað hversu stórt rými í sundlaugum fólk 
þyrfti að jafnaði (skoðað út frá loftmyndum sem fundust af þekktum sundstöðum, mældir 
voru heitir pottar og vaðlaugar og gestir taldir). Þar kom í ljós að fólk virtist þurfa að 
minnsta kosti 3m2 á mann. Það er mjög einstaklingsbundið og jafnvel þjóðernisbundið 
hversu margir geta verið í sömu laug án þess að fólki finnist vera óþægilega þröngt.  

Ekki er skylda skv. lögum og reglugerðum að fylgjast með vatnsgæðum í náttúrulaugum á 
Íslandi. Í smíðum er reglugerð um náttúrulaugar og stendur til að gefa út slíka reglugerð 
(Reglugerð um náttúrlega og óhefðbundna baðstaði, drög, 2013). Þegar sú reglugerð 
verður tilbúin þá verður hægt að miða við þau mörk sem þar verða sett um mengun. Í 
matinu er aukið vægi (+10 stig) ef mengun mælist yfir viðmiðunarmörkum. Taka þarf sýni 
og senda í mælingu eða nota upplýsingar frá mælingum sem gerðar hafa verið og eru 
yngri en 2 ára. Skoðað er hvernig aðstöðu til fataskipta er háttað (tafla 43). Við 
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náttúrulaugar er ekki krafa um að fólk uppfylli almennar reglur baðstaða um að baða sig 
áður farið er í laug. Hér er þó skoðað hvort fólk hafi tækifæri til að baða sig á svæðinu ef 
það óskar þess. Ekki er nóg að það sé aðstaða ef hún er of lítil til að rúma þá gesti sem 
vilja nýta sér hana. Það skerðir upplifun gesta og getur valdið traðki og álagi á aðra staði. 

Tafla 43. Matskvarði fyrir heitar laugar. 

Matsþáttur 0 stig 1 stig 2 stig 3 stig 
Hlutfall gesta sem 
á möguleika á að 
fara í laug á sama 
tíma (fjöldi plássa í 
laug /dags-, tjald-, 
og skálagestir) 
(hvert pláss er 
3m2) 

<50 % gesta getur 
farið í laug á sama 
tíma 

49-30% gesta 
getur farið í laug á 
sama tíma 

29-16% gesta 
getur farið í laug á 
sama tíma 

0-15% gesta getur 
farið í laug á sama 
tíma 

Mengun  Mælingar sýna 
enga mengun  

----------------------- ----------------------- Mengun mælist 
yfir mörkum 

(+10 stig - 
aukið vægi) 

Aðstaða til 
fataskipta  

Inni aðstaða er við 
laug 

Úti aðstaða er við 
laug/skjólveggir 
með þaki 

Einungis eru 
snagar við laug 

Engin aðstaða 

Baðaðstaða við 
laugina 

Baðaðstaða er á 
svæðinu er við 
laug <20m 

Baðaðstaða á 
svæðinu frekar 
nálægt 20-50m 

Langt er í 
baðaðstöðu >50m 

Engin aðstaða er 
til að baða sig 
áður en farið er í 
laugina 

Pláss og skipting 
aðstöðu 

Nægjanleg 
aðstaða fyrir gesti. 
Rúmt pláss fyrir 
alla. Aðstaða fyrir 
hvort kyn 

Frekar rúmt. 
Aðstaða fyrir hvort 
kyn 

Þröngt en aðstaða 
fyrir hvort kyn 

Ekki er næg 
aðstaða er fyrir 
gesti/ þröngt 
og/eða bið eða ein 
aðstaða er fyrir 
bæði kyn 

Tafla 44. Ástandskvarði fyrir heitar laugar. 

Kvarði A B C D E 

Ástand 
Mjög gott 
ástand aðstöðu 
og laugar 

Gott ástand 
aðstöðu og 
laugar 

Viðunandi 
ástand aðstöðu 
og laugar 

Slæmt ástand 
aðstöðu og 
laugar 

Mjög slæmt ástand 
aðstöðu og laugar 

Samtals stig skv. 
flokkun 

0-3 4-6 7-9 10-12 13-25 

Samtals stig skv. 
flokkun án 
mengunar-
mælingar 

0-2 3-5 6-7 8-9 10-12 

5.3.6  Ásýnd svæðis 

Þetta atriði er sett inn til að meta heildarupplifun af ferðamannasvæðinu en þetta á ekki 
sérstaklega við um einn ákveðinn innvið. Þó að mat á innviðum gefi vísbendingar um 
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ásýnd svæða á ýmsan hátt er ákveðið að setja inn sérstakan flokk fyrir þetta. Atriði eins og 
rusl á víð og dreif, hávaði og lykt koma illa fram í öðrum atriðum matsins (tafla 45). Atriði 
eins og traðk kemur nokkuð oft fram í matinu en aldrei yfirlit yfir allt svæðið. Það er 
töluverður munur á hvort einn eða tveir göngustígar innan svæðisins eru illa farnir eða 
hvort það sé mikið traðk um allt svæðið. Hugmynd að flokknum um ásýnd svæðis byggir 
að nokkru leyti á skýrslu VSÓ um Lambafellsgjá en þar var metið bæði rusl á svæðinu og 
lykt (VSÓ ráðgjöf, 2010). Á fæstum stöðum á miðhálendinu er lyktarmengun, einkum 
vegna þess að staðir eru oftast fremur opnir fyrir vindum. Það þótti samt áhugavert að 
hafa þetta með þar sem það getur orðið lyktarmengun ef vandræði eru með frárennsli 
eins og rotþró eða lífrænan úrgang á svæðinu. Lykt þarf að meta á vettvangi en það getur 
þá verið einstakt tilfelli sem erfitt er að átta sig á hvort eigi við að jafnaði. Fólk sækir á 
svæði á miðhálendinu til að njóta einveru og næðis. Mikill hávaði getur haft neikvæð áhrif 
á upplifun fólks af staðnum. Því er metinn hávaði sem er á staðnum og miðað er við 
hávaða á þeim stöðum þar sem ferðamenn eru helst á eins og við skála, tjaldsvæði, 
áningaraðstöðu og hreinlætisaðstöðu. Ekki er gerð mæling á hávaða heldur reynt að 
leggja mat á ástandið. Upplýsingar um hávaða og lykt þarf að fá frá rekstraraðilum eða 
skálavörðum ásamt því að leggja mat á slíkt í vettvangsferð. Það sem hefur mikil áhrif á 
ásýnd ferðamannastaða er traðk og mikil stígamyndun. Gróður á miðhálendinu er víða 
afar viðkvæmur og þolir lítinn ágang. Ef margt fólk er á staðnum getur það orðið til þess 
að hentistígar fara að myndast á stöðum þar sem þeir eru ekki æskilegir en hentistígar eru 
stígar sem eru ekki skipulagðir göngustígar. Töluverð áhersla hefur verið lögð á samræmt 
útlit á byggingum á ferðamannastöðum. Misjafnt getur verið eftir eðli svæðisins hvort fá 
stór hús eða mörg lítil hús henti betur. Mikilvægt er talið að hönnun húsana og innviða sé 
með samræmdum hætti og falli sem best að umhverfi sínu (Mannvirkjastofnun, 2013). 
Hér er ásýnd metin með því að meta svæðið allt en mesta áhersla er á staði sem eru mikið 
notaðir.  

Tafla 45. Matskvarði fyrir ásýnd svæðis. 

Matsþáttur 0 stig 1 stig 2 stig 3 stig 
Rusl  Ekkert rusl er 

sjáanlegt 
Smávegis rusl er 
sjáanlegt 

Dálítið rusl er á 
svæðinu á u.þ.b. 
100-200m millibili 

Áberandi rusl á 
svæðinu, 
klósettpappír, 
sígarettustubbar, 
o.fl. Rusl á <100m 
fresti að jafnaði 

Lykt  Engin ólykt Sjaldan ólykt en 
getur komið á 
allra mesta 
álagstíma 

Oft ólykt t.d. 
völdum rusls eða 
úrgangs 

Mjög oft óþefur 
t.d. vegna rusls 
eða úrgangs 

Hávaði Kyrrð og ró að 
jafnaði 

Dálítill hávaði 
vegna fólks á 
mestu álagstímum 

Oft hávaði t.d 
vegna fólks 
og/eða umferðar 

Að jafnaði er mikill 
hávaði t.d. vegna 
umferðar 
vélknúinna tækja 
og fólks 
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Traðk Ekkert traðk 
sjáanlegt 

Smá traðk og 
blettir á 
álagsstöðum 

Dálítið traðk á víð 
og dreif, 
hentistígar sjást 

Mikið traðk, 
margir, 
hentistígar, jafnvel 
sums staðar svað. 
Rannsóknarsvæðið 
stingur mjög í stúf 
við annað svæði í 
kring vegna traðks 

Fjöldi mannvirkja  Fá mannvirki (1-3) 
og samrýmanleg í 
útliti 

Nokkur mannvirki 
(4-5) (jafnvel fleiri) 
en samrýmanleg í 
útliti eða 1-3 
mannvirki sem eru 
ósamræmanleg í 
útliti 

Nokkuð mörg 
mannvirki (5-7) og 
ekki gott samræmi 
eða fleiri en 7 
mannvirki sem eru 
mjög vel 
samræmanleg í 
útliti 

Mannvirki (fleiri en 
7) eru á svæðinu 
og þau eru mjög 
ólík að útliti og 
gerð 

Tafla 46. Ástandskvarði fyrir ásýnd svæðis. 

Kvarði A B C D E 

Ástand 
Mjög góð 
ásýnd svæðis 

Góð ásýnd 
svæðis 

Viðunandi 
ásýnd svæðis 

Slæm ásýnd 
svæðis 

Mjög slæm ásýnd 
svæðis 

Samtals stig skv. 
flokkun 

0-2 3-5 6-8 9-11 12-15 

5.4  Vettvangsvinna – Tilviksrannsókn 

5.4.1  Skilgreining á stærð svæða og afmörkun  

Áður en mat er gert á innviðum ferðamannastaðanna þarf að skilgreina stærð 
rannsóknarsvæðis hvers ferðamanna-
staðar. Í þessari rannsókn var ákveðið að 
beina athyglinni að mesta álagssvæði hvers 
staðar. Skilyrði var sett að öll helstu 
mannvirki staðanna væru innan 
rannsóknarsvæðisins. Til að kanna hvað 
rannsóknarsvæðið þarf að vera stórt er 
skoðuð loftmynd og fundinn radíus utan 
um þungamiðju staðanna. Á flestum 
stöðum er þungamiðja staða skilgreind þar 
sem aðal gistiskáli er staðsettur. Ef skálar 
eru fleiri en einn eða enginn skálinn er 
stærri eða greinilega mikilvægari en aðrir, 
er notaður sá staður þar sem skálaverðir 
hafa aðsetur. Ef enginn skáli er á staðnum 
er þungamiðja staðarins ákvörðuð á þeim 
stað þar sem er salernishús eða 
hreinlætisaðstaða. Eftir að gerður hefur 

 
Mynd 11. Rannsóknarsvæðið í 
Landmannalaugum. 
Mynd: Samsýn ehf. 
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verið radíus utan um svæðin má sjá að á þessum stöðum er 500m radíus nægjanlega stórt 
svæði þar sem allir helstu innviðir eru innan (myndir 11-15). Rannsóknarsvæði allra 
staðanna eru höfð jafn stór til að auðvelda samanburð.  

  
Mynd 12. Rannsóknarsvæðið í 
Landmannahelli. 
Mynd: Samsýn ehf. 

Mynd 13. Rannsóknarsvæðið í Hrafntinnuskeri. 
Mynd: Samsýn ehf. 

  

Mynd 14. Rannsóknarsvæðið við Álftavatn. 
Mynd: Loftmyndir ehf. 

Mynd 15. Rannsóknarsvæðið í Eldgjá. 
Mynd: Loftmyndir ehf.  

5.4.2  Öflun gagna 

Öflun gagna til að fylla inn í matskvarðann byggir á sjónrænu mati á vettvangi, mælingu á 
stærð og fjölda innviða, gögnum um fjölda ferðamanna og upplýsingum frá 
rekstraraðilum. Best er ef sjónrænt mat getur farið fram um hásumar þ.e. á tímabilinu frá 
10. júlí til 10. ágúst þegar mesta umferð er af ferðamönnum og helst við lok þess tímabils 
þegar álag á innviði hefur verið mikið um nokkurn tíma. Í þessari tilviksrannsókn var það 
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ekki mögulegt og fór vettvangsvinnan fram í lok sumars 2012. Farið var þann 25. ágúst í 
Landmannalaugar og Landmannahelli, 1. september í Eldgjá og 2. september í 
Hrafntinnusker og Álftavatn. Þar sem vettvangsrannsóknin fór ekki fram um hásumar, var 
aflað viðbótarupplýsinga til að fylla inn í matskvarðana hjá aðilum sem þekkja vel til á 
staðnum. Í þessari rannsókn fengust upplýsingar hjá skálavörðum í Landmannalaugum, 
Landmannahelli og Hrafntinnuskeri og einnig hjá Páli Guðmundssyni framkvæmdastjóra 
Ferðafélags Íslands. Hafa þarf í huga þegar eigendur eða starfsmenn eru spurðir um 
ástand innviða að þeir eru þannig að meta sínar eigin eignir og vinnu og getur það haft 
áhrif og skekkt matið.  

Í vettvangsheimsóknum voru talin stök eins og vaskar, salerni, borð, bekkir og grill. Stærð 
innviða eins og tjaldsvæða og heitrar laugar var ýmist mæld á vettvangi eða út frá 
loftmyndum. Út frá þeim upplýsingum voru reiknuð út pláss eins og t.d. á bekkjum og við 
borð, á bílastæði og í heitri laug. Stærð áhrifasvæðis stíga var mælt ásamt dýpt stíga. 
Mælingar á mengun neysluvatns á rannsóknarstöðunum og mæling mengun baðvatns í 
heitri laug í Landmannalaugum var ekki gerð í þessari rannsókn vegna skorts á fjármagni. 
Upplýsingar um fjölda ferðamanna sem gista á rannsóknarstöðunum fengust frá Hagstofu 
Íslands með leyfi frá rekstraraðilum staðanna.  

Áætlun um fjölda bifreiða á ferðamannastöðunum voru fengnar út frá talningum frá 
Rögnvaldi Ólafssyni (tölvupóstur, 1. september, 2013). Út frá þeim upplýsingum var 
áætlaður fjölda dagsgesta á stöðunum. Fjöldi dagsgesta í Landmannalaugum og Eldgjá var 
áætlaður út frá fjölda bifreiða sem koma á hvorn stað (Anna Dóra Sæþórsdóttir og 
Rögnvaldur Ólafsson, 2012). Fjöldi dagsgesta í Hrafntinnuskeri og Álftavatni var áætlaður 
út frá gögnum um fjölda ferðamanna sem ganga Laugaveginn en sú mæling er gerð á 
göngubrú við Kaldaklofskvísl á miðri leið frá Landmannalaugum að Þórsmörk. Í 
Hrafntinnuskeri eru einnig einhverjir ferðamenn sem ganga frá Landmannalaugum en fara 
ekki allan Laugaveginn og ganga því aftur til Landmannalauga en um fjölda þeirra er ekki 
vitað. Ekki er hægt að áætla fjölda dagsgesta í Landmannahelli þar sem engar mælingar 
eru á umferð þangað og upplýsingar um fjölda dagsgesta fengust ekki. Ekki reyndist unnt 
að fá gögn um fjölda hesta í Landmannahelli og þar sem vettvangsrannsókn var ekki gerð 
á hásumri var ekki hægt að telja hesta á því tímabili. Ekki var aflað upplýsinga um fjölda 
hesta í Landmannalaugum þar starfsemin var hætt þá um sumarið, þegar rannsókn fór 
fram og hestagerðin höfðu verið tekin niður. 

Upplýsingar sem fengust frá Hagstofu Íslands fyrir gistinætur á rannsóknarstöðunum eru 
heildargistinætur ársins 2012 í skálum og tjaldsvæðum. Ekki var mögulegt að fá uppgefnar 
gistinætur fyrir hvern mánuð fyrir sig. Því var nauðsynlegt að reikna út frá þeim gögnum 
meðalfjölda gesta á dag á hásumri (tafla 47). Það var gert með þeirri aðferð að 
heildarfjöldi gistinátta ársins var deilt yfir tímabilið frá 15. júní – 15. september og 
margfaldað fyrir hvern dag með ákveðnum marföldunarstuðli (mynd 16). Hann sýnir 
dreifingu umferðar bíla og gangandi fólks eftir dögum á ákveðnum mælistöðvum að 
Fjallabaki sumarið 2011 (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2012). Ákveðið 
var að áætla fjölda ferðamanna á hásumri á þennan hátt þar sem það er talið gefa betra 
yfirlit yfir meðalálag á hámarksálagstímabili heldur en að deila gistitölum í þrjá mánuði á 
ári.  
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Mynd 16. Margföldunarstuðull til útreikninga meðalfjölda gesta á dag um hásumar  
Unnið út frá upplýsingum um dreifingu á umferð að Fjallabaki eftir dögum sumarið 2011 úr Anna Dóra 
Sæþórsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2012.  

Sumarið 2012 opnuðu flestar leiðir á Fjallabaksleið nyrðri um 7. júní og á Fjallabaksleið 
syðri opnuðu vegir 12. júní (G. Pétur Matthíasson, upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar 
tölvupóstur 21. maí 2013). Þessi aðferð að deila heildargistitölum ársins með þessari 
aðferð er líkleg til að vera nokkuð áreiðanleg fyrir tjaldsvæði þar sem gisting á 
tjaldsvæðum er aðeins yfir sumarmánuðina. Fyrir skála þarf aftur á móti að meta hvers 
eðlis ferðastaðurinn er. Ef talið er að stór hluti af heildar gistinóttum ársins sé til komin 
vegna gistingar á vetrum þarf að hafa það í huga og ekki víst að stuðullinn reynist vel. Best 
væri ef hægt er að fá uppgefin gögn eftir mánuðum eða hlutfall fullbókaðra gistinátta um 
sumar. Ef ekki er hægt að fá upplýsingar um fjölda ferðamanna þarf að gera sérstakar 
ráðstafanir til að afla þeirra gagna og nauðsynlegt er að vera meðvitaður um aðgengi að 
upplýsingum áður en rannsókn er gerð. 

Tafla 47. Áætlaður meðalfjöldi gesta á dag á hásumri sumarið 2012 á rannsóknarstöðunum. 

 Landmanna-
laugar 

Landmanna-
hellir* 

Hrafntinnu-
sker 

Álftavatn Eldgjá 

Skálagestir  68 10 42 25 ÷ 
Tjaldsvæðagestir  90 11 34 27 ÷ 

Dagsgestir  792  ? 67  91 377  
Samtals fjöldi gesta á dag 950 21+? 143 143 377 
Fjöldi hesta  ?  ? ÷ ÷ ÷ 

Bifreiðar  204  ? ÷ ? 61 

?= Upplýsingar vantar  ÷= Á ekki við 
*Tölur frá árinu 2011  

Byggt á gögnum  Hagstofu Íslands, 2013 og Rögnvaldar Ólafssonar, tölvupóstur, 1. september, 
2013. 
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5.5  Takmarkanir rannsóknarinnar 
Til að fyrirbyggja skekkjur sem geta orðið þegar innviðir eru metnir á sjónrænan hátt væri 
gagnlegt ef tveir (eða fleiri) rannsóknarmenn myndu vinna mat á sama stað á sama tíma 
óháð hvor öðrum. Þannig væri hægt að bera saman niðurstöður og kanna hvort 
mismunandi niðurstöður fáist. Í þessari rannsókn var einungis einn rannsóknarmaður sem 
vann vettvangsvinnu. Gott væri einnig að fara tvisvar sinnum á hvern stað á sama ári til að 
fá betra mat af staðnum. Eins og áður segir var rannsóknin unnin utan hásumars. Skekkja 
getur orðið í matinu ef þarf að spyrja aðra og ekki hægt að meta innviði sjálfur. Í þessari 
rannsókn var viðbótarupplýsinga aflað hjá rekstraraðilum staðanna eða hjá skálavörðum. 
Möguleiki væri einnig á að afla upplýsinga hjá fleiri aðilum eins og t.d. fararstjórum sem 
koma oft á staðinn, bílstjórum rútubíla, ferðamönnum eða öðrum aðilum sem þekkja vel 
til á stöðunum. Fjöldi ferðamanna á hverjum stað er lykilbreyta í mati á álagi staða. Í 
þessari rannsókn var gengið út frá því að auðveldara yrði að fá upplýsingar um fjölda fólks, 
bíla og hesta á stöðunum heldur en raun varð á. Slík atriði þarf að hafa í huga áður en mat 
á ferðamannastöðum fer fram og tryggja að slík gögn fáist frá rekstraraðilum. Ef gögn fást 
ekki þarf að afla þeirra sjálfur með mælingum og talningum.  
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6  Niðurstöður  

6.1 Fjöldi og stærð innviða rannsóknarstaðanna 
Nauðsynlegar upplýsingar fyrir mat á ástandi innviða ferðamannastaða er að gera 
rannsókn á hvaða innviðir eru til staðar á hverjum ferðamannastað og hver sé fjöldi þeirra 
og stærð. Innviðir á rannsóknarstöðunum voru taldir og mældir og niðurstöður settar 
fram í töflu (tafla 48). Gistiaðstaða er á öllum rannsóknarstöðunum nema í Eldgjá. Flest 
gistirými eru í Landmannahelli en fæst í Hrafntinnuskeri. Af rannsóknarstöðunum er 
stærsta tjaldsvæðið í Landmannalaugum en minnst í Álftavatni. Áningaraðstaða er fyrir 
dagsferðamenn og tjaldgesti er á öllum stöðunum. Flest plássin við bekki og borð eru í 
Landmannalaugum þar sem er aðstaða fyrir um 100 manns en á hinum stöðunum er 
aðstaða fyrir um 25-35 á hverjum stað. Á alla staðina er fært á bílum eftir vegum nema í 
Hrafntinnusker. Bílastæði eru einnig alls staðar nema þar. Stærst er bílastæði í 
Landmannalaugum, um 5000m2 sem gerir um 166 pláss þegar miðað er við 30m2 á bíl, en 
á hinum stöðunum eru bílastæðin um 1700-1800m2 sem er svæði fyrir um 50-60 bíla. 
Pallar, göngupallar og/eða göngubrýr eru á öllum stöðunum og á öllum 
rannsóknarstöðunum eru einnig náttúrulegir göngustígar. Í Landmannalaugum og Eldgjá 
eru uppbyggðir malarstígar en á hinum stöðunum ekki. Salernisaðstaða er á öllum 
stöðunum og alls staðar eru vatnssalerni nema í Hrafntinnuskeri þar sem eru þurrsalerni 
(kamrar). Flest salerni og vaskar eru í Landmannalaugum. Í Landmannahelli eru nokkur 
salerni í skálum sem ekki eru inn í þessari tölu þar sem þau eru einungis aðgengileg fyrir 
skálagesti hvers skála en ekki fyrir alla gesti svæðisins. Af gististöðunum er sturtuaðstaða í 
Landmannalaugum, Landmannahelli og Álftavatni en ekki í Hrafntinnuskeri. Í Eldgjá eru 
engar sturtur. Rotþrær eru alls staðar nema í Hrafntinnuskeri þar sem er safnþró. Í 
Hrafntinnuskeri og Eldgjá er ekki aðstaða til að henda sorpi, en í Eldgjá er aðstaða til að 
henda dósum og flöskum. Á hinum stöðunum er góð aðstaða fyrir sorp og það er flokkað. 
Kalt vatn er á öllum stöðunum og aðgangur að heitu vatni er góður í Landmannalaugum 
en í Álftavatni og Landmannahelli er einungis aðgangur að heitu vatni í sturtum. Verslun 
og veitingaaðstaða er einungis í Landmannalaugum. Upplýsingar eru á öllum stöðunum og 
alls staðar hafa skálaverðir eða landverðir aðstöðu á staðnum, nema í Eldgjá. 
Fjarskiptasamband er á öllum stöðum, bæði talstöðvarsamband og farsímasamband. Í 
Landmannalaugum og Landmannahelli er aðstaða fyrir hesta í hestagerðum. Í 
Landmannalaugum er heit laug sem er um 240m2 á stærð sem gæti í rúmað um 80 manns 
ef reiknað er með 3m2 fyrir hvern gest. Þegar fjöldi bygginga er metinn er átt við 
byggingar sem hafa þak, en ekki er metin stærð þeirra eða hæð. Langflestar byggingar eru 
í Landmannahelli en fæstar í Eldgjá þar sem er einungis ein bygging. 
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Tafla 48. Fjöldi og stærð innviða rannsóknastaðanna. 

  Land-
manna- 
laugar 

Land-
manna- 

hellir 

Hrafn-
tinnusker 

Álfta- 
vatn 

Eldgjá 

G
is

tia
ðs

ta
ða

 

Skálar Já Já  Já Já  Nei 

- fjöldi skála 1 8 1 2 0 
- fjöldi gistirýma 75 100 52 72 0 
- fjöldi matarrýma 30 100 30 43 0 
- fjöldi eldunarrýma 19 20 12 18 0 
- fjöldi snaga til að þurrka föt 30 >100 15 70 0 

Tjaldsvæði Já Já Já Já Nei 
- stærð 19.500m2 7.000m2 8.800m2 3.800m2 0 

Án
in

ga
r-

að
st

að
a  

Áningaraðstaða dags- og tjaldgesta  Já Já Já Já Já 
- fjöldi plássa við bekki og borð ~ 100 ~ 34 ~30 24 30 
- fjöldi grilla (eldunaraðstaða) 2-3 1 0 1 0 

Þurrkunaraðstaða fyrir föt tjald- og 
dagsgesta 

Já 

 

Já 

 

Nei Nei Nei 

Sa
m

gö
ng

ur
 

og
 st

íg
ar

 

Vegir Já Já Nei Já Já 
Bílastæði Já Já Nei Já Já 

- stærð 5.000m2 1.800m2 0 1.700m2 1.700m2 
Pallar, göngupallar og göngubrýr Já Já Já Já Já 
Uppbyggðir malarstígar Já Nei Nei Nei Já 
Náttúrlegir göngustígar Já Já Já Já Já 

Hr
ei

nl
æ

tis
að

st
að

a 

Salerni Vatnssalerni 

 

Vatnssalerni 

 

Þurrsalerni Vatnssalerni  Vatnssalerni 
- fjöldi salerna 15 4 4 6 3 

Sturtuaðstaða Já Já Nei Já Nei 
- fjöldi sturta 6 2 0 1 0 

Vaskar Já Já Já Já Já 
- fjöldi vaska 12 7 4 6 2 

Rotþró Já Já Nei (safnþró) 

 

Já Já 
Sorp Já Já Nei Já Dósir/flöskur 

- flokkar 4 3 0 5 1 
Vatn Kalt og heitt  Kalt og heitt 

vatn (hitað 
með gasi) 

Kalt Kalt (heitt 
vatn í sturtu 
hitað m gasi) 

Kalt 

Ö
nn

ur
 þ

jó
nu

st
a 

Verslun og veitingar Já Nei Nei Nei Nei 
Upplýsingaskilti og merkingar Já Já Já Já Já 

- skálaverðir/landverðir Já Já Já Já Nei 
Rafhleðsla Já Já Nei Já Nei 

- fjöldi tengla 8 4-6 0 4-6 0 
Fjarskiptasamband Farsíma 

Talstöð og 
internet 3G  

Farsíma  
Talstöð 

Farsíma  
Talstöð 

Farsíma og 
Talstöð 

Farsíma og 
Talstöð 

Hestagerði Já Já Nei Nei Nei 
- stærð 2.300m2 2.600m2 0 0 0 
- hesthús Já Já Nei Nei Nei 

Heitar laugar Já Nei Nei Nei Nei 
- stærð ~240m2 0 0 0 0 

Ás
ýn

d 
 Fjöldi bygginga á svæðinu 7 16 3 6 1 
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6.2 Mat á ástandi innviða fyrir ferðamennsku að 
Fjallabaki  

Niðurstöður á ástandi innviða rannsóknarstaðanna að Fjallabaki eru hér settar fram með 
hliðsjón af ástandskvörðunum sem gerðir voru. Allar niðurstöður miða við ástand, 
sumarið 2012.  

6.2.1 Landmannalaugar 

Skálagisting í Landmannalaugum er metin viðunandi (tafla 49) en minna en 8% þeirra 
gesta sem koma á staðinn eiga kost á því að gista í skálanum. Skálinn er mjög oft 
fullbókaður en skv. Páli Guðmundsyni, framkvæmdastjóra Ferðafélags Íslands (munnleg 
heimild, 1. febrúar 2013) er skálinn uppbókaður 95-100% daga um hásumar. Að meðaltali 
gista um 68 ferðamenn í skálanum á dag um hásumar. Mögulegt er fyrir 27% þeirra gesta 
að nota eldunaraðstöðu og 44% gesta að nota borðpláss á sama tíma. Skálinn er 
snyrtilegur og vel heitur. Fara þarf út til að fara á salerni sem er deilt með tjald- og 
dagsgestum. 

Tjaldsvæðið í Landmannalaugum er einnig metið viðunandi skv. ástandskvarðanum (tafla 
49). Um 90 gestir gistu á tjaldsvæðinu á dag um hásumar, sumarið 2012. Undirlag 
tjaldsvæðisins er að mestu möl og lítill möguleiki er fyrir gesti að tjalda á fámennum 
stöðum og vera út af fyrir sig. Mikið traðk er á tjaldsvæðinu og mikið sér á þeim fáu 
stöðum þar sem einhver gróður eða jarðvegur er. Aðgengi er fyrir tjaldgesti að salerni, 
sturtum og mataraðstöðu.  

Áningaraðstaða tjald- og dagsgesta er metin í viðunandi ástandi (tafla 49). Dagsgestir og 
tjaldgestir eru 882 að meðaltali á dag um hásumar. Aðstaðan er í flestum tilvikum 
snyrtileg og hluti aðstöðunnar er undir þaki (mynd 17). Aðgangur er fyrir gesti að 
sameiginlegum grillum þar sem fólk getur eldað sér mat. Aðstaða er fyrir gesti við borð og 
bekki en eingöngu getur 8% tjald- og dagsgesta notað aðstöðuna á sama tíma og oft er bið 
eftir að nýta aðstöðuna. Í Landmannalaugum er mjög lítil aðstaða fyrir tjald- og dagsgesti 
að þurrka föt og skortir verulega slíka aðstöðu. Smávegis þurrkpláss er í salernis- og 
sturtuhúsinu en engan veginn nægjanlegt þannig að ferðamenn hengja föt sín upp um allt 
húsið þó rýmið sé ekki ætlað til þess (mynd 18).  

Tafla 49. Niðurstöður ástandskvarða fyrir gisti- og áningaraðstöðu í Landmannalaugum. 

Skáli Tjaldsvæði  Áningaraðstaða 
Þurrkunaraðstaða fyrir 
föt tjald- og dagsgesta 

C C C E 
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Mynd 17. Áningaraðstaða í 
Landmannalaugum, borð og bekkir að hluta til í 
skjóli.  
Mynd: Ása Margrét Einarsdóttir. 

Mynd 18. Salernishús í Landmannalaugum, föt 
sem hengd eru til þerris trufla aðra ferðamenn.  
Mynd: Ása Margrét Einarsdóttir. 

Salernisaðstaða í Landmannalaugum er í sér húsi og í sama húsi er einnig sturtuaðstaða. 
Salernisaðstaðan er mikið notuð og smá bið getur verið eftir aðstöðu þegar flestir gestir 
eru á svæðinu. Um 63 manns eru um hvert salerni á dag. Salernin eru heil, hrein og 
snyrtileg. Samkvæmt skálavörðum er sturtuaðstaðan mikið notuð en þó er sjaldan bið 
eftir sturtum (Skálaverðir í Landmannalaugum, munnleg heimild, 25. ágúst 2012). Um 158 
gestir eru um hverja sturtu á dag. Aðstaða við vaska er mjög góð og heitt og kalt vatn í 
vöskum. Talið er að rotþróin anni ekki þeim fjölda gesta sem kemur og er ástand hennar 
skv. ástandskvarðanum talið slæmt (tafla 50). Rotþróin er tæmd um það bil einu sinni í 
mánuði (Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóra Ferðafélags Íslands, munnleg heimild, 1. 
febrúar 2013) en skv. leiðbeiningum Umhverfisstofnunnar er ekki æskilegt að tæma 
rotþrær það oft, eða helst ekki nema annað hvert ár, því annars ná þær ekki að skila 
hlutverki sínu m.t.t. rotnunar. Sorpaðstaða er í góðu ástandi (tafla 50) og aðgengi að 
sorpaðstöðu er ágætt. Sorp er flokkað í fjóra flokka og keyrt til byggða þegar þarf 
(Skálaverðir í Landmannalaugum, munnleg heimild, 25. ágúst 2012). Í Landmannalaugum 
er nægjanlegt vatn og aðgangur að heitu og köldu vatni í krönum og sturtum og ofnar eru 
kynntir með heitu vatni. 

Tafla 50. Niðurstöður ástandskvarða fyrir hreinlætisaðstöðu í Landmannalaugum. 

Salerni Sturtuaðstaða Vaskar Rotþró Sorpaðstaða Vatn 

A B A D B A 

Ástand vegarins við Landmannalaugar sem er innan þess svæðis sem er rannsakað er 
metið gott (tafla 51). Vegurinn er lítilsháttar holóttur og dálítið er ekið út í kanta og útfyrir 
veg þegar bílar mætast. Bílastæðið í Landmannalaugum er fremur stórt, og talið er að 81% 
þeirra bíla sem koma á dag geti lagt þar á sama tíma. Að sögn skálavarða er bílastæðið 
stundum fullt og þá er lagt utan við það (Skálaverðir í Landmannalaugum, munnleg 
heimild, 25. ágúst 2012). Það að bílastæðið anni ekki nægjanlega vel þeim fjölda bíla sem 
kemur bendir til þess að umferð við Landmannalaugar sé mikil á sama tíma og bílar standi 
þar yfir mest allan daginn eða að stór hluti bílanna séu rútur sem taka mun meira pláss en 
jeppar. Uppbyggðir malarstígar eru frá skála að bílastæði og eru þeir í góðu ástandi og lítið 
gengið fyrir utan þá. Náttúrulegir göngustígar eru víða í slæmu ástandi (tafla 51) og mikið 



63 
 

um svokallaða hentislóða en það eru þeir slóðar sem ekki eru skipulagðir heldur myndast 
þegar fólk fer að ganga eftir ómerktri leið og myndar þannig nýja slóða. Sérstaklega er 
mikið um stígamyndun uppi á hraunbrúninni fyrir ofan skálann (mynd 19). Ástand palla, 
göngupalla og göngubrúa var talið slæmt (tafla 51). Samkvæmt skálavörðum í 
Landmannalaugum er ekki nægjanlegt pláss á pallinum við skálann á álagstímum t.d. 
þegar fólk er að leggja af stað í gönguferðir á morgnanna og það veldur álagi á aðra staði 
eins og traðki á gróður og álagi á svæði þar sem áningaraðstaða tjald- og dagsgesta er 
(Skálaverðir í Landmannalaugum, munnleg heimild, 25. ágúst 2012). Göngupallar eru á 
nokkrum stöðum á svæðinu m.a. frá salernishúsi að heitu lauginni. Þar er göngupallurinn 
svo mjór að fólk verður að fara út fyrir hann til að mæta öðrum. Það verður til þess að 
land fyrir utan traðkast niður og ásýnd staðarins versnar (mynd 20). Á nokkrum öðrum 
stöðum eru göngupallar orðnir laskaðir og sumstaðar brotnir.  

Tafla 51. Niðurstöður ástandskvarða fyrir samgöngur og stíga í Landmannalaugum. 

Vegir Bílastæði Uppbyggðir 
malarstígar 

Náttúrulegir 
göngustígar 

Pallar, göngupallar 
og göngubrýr 

B B A D D 

 

  
Mynd 19. Mikil stígamyndun er í 
Landmannalaugum uppi á hraunbrúninni. 
Mynd: Ása Margrét Einarsdóttir. 

Mynd 20. Mjór göngupallur í 
Landmannalaugum þar sem traðk hefur 
myndast fyrir utan stíginn. 
Mynd: Ása Margrét Einarsdóttir. 

Þjónusta við ferðamenn er m.a. í verslun sem er staðsett í gamalli rútu en þar er hægt að 
kaupa vörur og veitingar. Mögulegt er að kaupa þar veitingar eins og kaldar samlokur og 
heita drykki. Aðgengi að upplýsingum er á of fáum stöðum miðað við þann fjölda sem 
kemur en 300 manns eru um hvern stað með upplýsingum (mynd 20). Upplýsingaskilti eru 
á þrem tungumálum og flest í góðu ásigkomulagi. Eitt skilti er það máð að ekki er hægt að 
lesa á það. Mögulegt er fyrir gesti að láta hlaða raftæki hjá skálavörðum og töluverð 
aðsókn er í þá þjónustu (Skálaverðir í Landmannalaugum, munnleg heimild, 25. ágúst 
2012). Raftenglar eru ekki nægjanlega margir fyrir þá eftirspurn sem er eftir þessari 
þjónustu og er ástand þessa atriðis talið viðunandi (tafla 52) miðað við þann fjölda 
ferðamanna sem kemur (um 119 manns um hvern tengil).  

Fjarskiptasamband á svæðinu er gott bæði farsímasamband og talstöðvarsamband og 
einnig er möguleiki á að nota netsamband úr farsímum. Hestagerði eru staðsett sunnan 
megin við varnargarð og er bæði hægt að geyma hesta þar á sumrin en einnig er rekin 
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hestaleiga á staðnum. Þegar matið fór fram þann 25. ágúst 2012 höfðu hestagerðin verið 
tekin niður en það er gert á hverju hausti. Því var ekki hægt að meta aðstöðu hestamanna 
á staðnum í þessari rannsókn. Landmannalaugar er eini staðurinn af rannsóknarstöðum 
sem hefur heita laug. Samkvæmt ástandskvarðanum er ástand heitu laugarinnar og 
aðstaða henni tengd mjög slæm (tafla 52). Í flestum matsþáttum er talið að laugin 
uppfyllti ekki eða alls ekki þarfir ferðafólks. Aðeins um 8% ferðamanna sem sækja 
Landmannalaugar heim hafa tækifæri til að fara í laugina á sama tíma um hásumar. 
Aðstaða til fataskipta er frumstæð, lítill pallur og nokkrir snagar þar sem bæði kyn deila 
sama svæði til fataskipta. Sú aðstaða er ekki nægjanleg og vegna þess hefur mikið traðk 
myndast fyrir utan pallinn (mynd 22). 

Tafla 52. Niðurstöður ástandskvarða fyrir aðra þjónustu í Landmannalaugum. 

Verslun og 
veitingar 

Upplýsingar og 
merkingar Rafhleðsla 

Fjarskipta-
samband Hestagerði Heitar laugar 

A A B A ? E 
?= Upplýsingar vantar 
 

  
Mynd 21. Mikil aðsókn er í upplýsingar hjá 
landvörðum í Landmannalaugum. 
Mynd: Ása Margrét Einarsdóttir. 

Mynd 22. Aðstaða við heitu laugina í 
Landmannalaugum er of lítil og traðk hefur 
myndast fyrir utan pallinn. 
Mynd: Ása Margrét Einarsdóttir. 

Ásýnd Landmannalauga er talin slæm (einkunn D). Mikið traðk er víða á svæðinu. Einnig 
er töluverður hávaði á svæðinu vegna umferðar en bílastæði og vegir eru mjög nálægt 
tjaldsvæðum og þungamiðju starfseminnar á svæðinu. Dálítið rusl er á svæðinu en það er 
þó ekki mjög áberandi. Í Landmannalaugum eru mörg mannvirki og samræmi milli þeirra 
er ekki gott.  

6.2.2 Landmannahellir 

Í Landmannahelli var ekki mögulegt að fá upplýsingar um dagsgesti sem komu sumarið 
2012 og hefur það í einhverjum tilvikum áhrif á matið. Einnig eru tölur um gistingu á 
tjaldsvæði áætlaðar út frá tölum frá árinu 2011. Gistiaðstaða á svæðinu er í átta skálum 
og er aðstaða í skálum mjög góð (tafla 53), þeir eru heitir, hreinir og snyrtilegir. Í flestum 
þessum skálum er innangengt á salernisaðstöðu sem er einungis fyrir skálagesti. 
Samkvæmt heimildum eru 10 gestir að meðaltali í skálum á dag og 11 gestir að meðaltali 
á tjaldsvæðinu á hásumri. Tjaldaðstaða er góð (tafla 53). Tjaldsvæði er þokkalega stórt og 
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annar vel þeim gestum sem gista. Dálítið traðk er á helstu álagsstöðum á tjaldsvæðinu 
eins og við áningarborð. Áningaraðstaða er mjög góð í Landmannahelli (tafla 53). Borð og 
bekkir eru víða og einnig er möguleiki á að matast í skjóli í gömlum helli þar sem er borð 
og bekkir inni (mynd 23). Þurrkaðstaða tjald- og dagsgesta er viðunandi (tafla 53). Aðstaða 
er til að þurrka föt fyrir tjaldgesti í hellinum en hann er ekki upphitaður. 

Tafla 53. Niðurstöður ástandskvarða fyrir gisti- og áningaraðstöðu í Landmannahelli. 

 Skáli Tjaldsvæði  Áningaraðstaða 
Þurrkunaraðstaða fyrir 
föt tjald- og dagsgesta 

A B A C 

Eins og áður segir þá eru sér salerni fyrir flesta skálagesti inni í skálunum. Salerni fyrir 
tjald- og dagsgesti eru á tveim stöðum á svæðinu. Sú aðstaða er mjög góð (tafla 54) (mynd 
24). Sturtuaðstaða er einnig mjög góð (tafla 54) og er hún mikið notuð. Vaskar eru 
nægjanlega margir en einungis er kalt vatn í krönum. Ekki fengust upplýsingar um stærð 
rotþróar á staðnum eða tæmingu á henni. Sorp er flokkað í 2-4 flokka og gámur fyrir rusl 
er staðsettur rétt utan við rannsóknarsvæðið. Plast utan af heyrúllum er flokkað sér og 
sett í sérstaka gáma. Nægjanlegt kalt vatn er á svæðinu en sumarið 2012 var stundum 
vatnsskortur vegna þess að dæla sem dældi vatninu varð óstarfhæf vegna rafmagnsleysis 
en hún er knúin áfram með raforku frá sólarsellu (Skálavörður í Landmannahelli, munnleg 
heimild, 25. ágúst 2012). Heitt vatn í sturtum er hitað með gasi. Ekki er aðgangur að heitu 
vatni í krönum við salerni eða í uppþvottaaðstöðu við tjaldsvæði.  

Tafla 54. Niðurstöður ástandskvarða fyrir hreinlætisaðstöðu í Landmannahelli. 

Salerni Sturtuaðstaða Vaskar Rotþró Sorpaðstaða Vatn 
A A B ? A B 

?= Upplýsingar vantar 
 

  
Mynd 23. Í Landmannahelli er möguleiki að 
matast inni fyrir tjald- og dagsgesti. 
Mynd: Ása Margrét Einarsdóttir. 

Mynd 24. Í Landmannahelli eru góð 
vatnssalerni fyrir tjald- og dagsgesti. 
Mynd: Ása Margrét Einarsdóttir. 

Ástand vegarins að Landmannahelli var metið slæmt (tafla 55). Vegurinn er mjög holóttur 
(mynd 25) og dálítið um slóða utan vegar. Ekki eru til upplýsingar um fjölda bíla sem koma 
á svæðið og hefur það áhrif á mat á álagi á bílastæði. Bílastæðin geta tekið við um 50 
bílum á hverjum tíma. Engir uppbyggðir malarstígar eru á staðnum og því ekki metnir. 
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Ástand náttúrulegra göngustíga er gott. Frá Landmannahelli hefur verið stikuð gönguleið 
að Áfangagili sem kallast Hellismannaleið. Ástand þess göngustígar sem er metin innan 
rannsóknarsvæðisins er gott, einkum vegna þess að hann liggur á malarundirlagi að hluta. 
Þar sem stígurinn liggur um gróið svæði er ástand verra og búið er að traðka í gegnum 
gróna hlutann og niður á möl. Ekki er mikið um hentistíga eða traðk fyrir utan stíginn. 
Pallar við skálana eru stórir og vel rúmir fyrir þá gesti sem þar gista. Göngupallar eru frá 
smáhýsum að salerni og eru þeir mjóir og ekki hægt að mæta öðrum gestum á þeim. Þar 
af leiðandi er gengið fyrir utan þá.  

Tafla 55. Niðurstöður ástandskvarða fyrir samgöngur og stíga í Landmannahelli. 

Vegir Bílastæði 
Uppbyggðir 
malarstígar 

Náttúrulegir 
göngustígar 

Pallar, göngupallar 
og göngubrýr 

D A? ÷ B B 
?= Upplýsingar vantar   ÷= Aðstaða ekki til staðar 

Engin verslun eða veitingasala er á staðnum. Skilti með upplýsingum er á einum stað við 
hús skálavarða. Þar eru merkingar á tveimur tungumálum, íslensku og ensku. Hægt er að 
fá skálaverði til að hlaða raftæki og er aðstaðan talin góð. Ekki er farsímasamband í eða 
við skála en farsímasamband náðist innan þess 500m radíusar sem rannsóknarsvæðið var. 
Í Landmannahelli hafa eigendur lagt áherslu á aðstöðu við hestamenn. Aðstaða fyrir 
hestamenn í Landmannahelli er talin viðunandi (tafla 56). Ekki fengust upplýsingar um 
fjölda hesta sem koma þangað yfir sumarið og þar sem vettvangsrannsóknin fór fram utan 
helsta álagstímabils var ekki hægt að áætla fjölda þeirra hesta sem væri þar á dag um 
hásumar. Undirlag hestagerðanna gaf þó til kynna að mikið hefði verið af hestum þar um 
sumarið því undirlag í gerðinu var drullusvað (mynd 26). Hægt er að kaupa hey á svæðinu 
en engin beit er fyrir hesta í hólfum.  

Tafla 56. Niðurstöður ástandskvarða fyrir aðra þjónusta í Landmannahelli. 

Verslun og 
veitingar 

Upplýsingar og 
merkingar Rafhleðsla 

Fjarskipta-
samband Hestagerði Heitar laugar 

÷ B B B C? ÷ 
?= Upplýsingar vantar  ÷= Aðstaða ekki til staðar 

  
Mynd 25. Vegurinn við Landmannahelli er 
mjög holóttur.  
Mynd: Ása Margrét Einarsdóttir. 

Mynd 26. Hestagerði í Landmannahelli, 
undirlag gerðisins er drullusvað. 
Mynd: Ása Margrét Einarsdóttir. 
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Ásýnd rannsóknarsvæðis við Landmannahelli er talið viðunandi (einkunn C) en þar er t.d. 
dálítil lykt og hávaði frá hestagerðum. Fjöldi bygginga er á svæðinu en samræmi milli 
þeirra er í flestum tilvikum allgott. Dálítið traðk er á svæðinu m.a. eftir hesta.  

6.2.3 Hrafntinnusker 

Skálagisting í Hrafntinnuskeri er talin góð (tafla 57). Gestir í skála voru 42 að meðaltali um 
hásumar árið 2012. Skálagisting virðist vera nægjanleg fyrir þann fjölda af fólki sem kemur 
í Hrafntinnusker. Skálinn er fullbókaður í um 80-85% daga á hásumri (Páll Guðmundson, 
framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands, munnleg heimild, 1. febrúar 2013). Fremur lítil 
aðstaða er til að þurrka föt í skála og fremur fáir snagar eru fyrir föt í anddyri skálans. 
Enginn möguleiki er fyrir fólk að vera í sérrými eða gista í fámennum herbergjum ef það 
óskar þess og hluti gistiaðstöðunnar er á svefnlofti (mynd 27). Til að fara á salerni þarf að 
fara út en salernin eru í sömu byggingu en gengið er inn á öðrum stað. Góður aðgangur er 
að matarrými fyrir skálagesti og gat meira en 75% gesta nýtt aðstöðu á sama tíma og 28% 
gesta gat notað eldunaraðstöðu á sama tíma. Skálinn er vel heitur en hitaveituvatn er 
notað til að hita skála og knýja rafstöð. Þó er ekki er aðgangur að heitu vatni í vöskum. 
Tjaldsvæði er metið viðunandi (tafla 57). Á tjaldsvæðunum gistu um 34 að meðaltali um 
hásumar. Tjaldsvæðið er á möl og engar sér flatir eru eða sérstök afmörkun en fólk hefur 
hlaðið upp litlum hólfum úr grjóti fyrir tjöld til að verjast vindum (mynd 28). 
Áningaraðstaða fyrir tjald- og dagsgesti er þokkaleg. Borð og bekkir sem eru á palli við 
skála eru töluvert mikið notuð og vaskar eru við tjaldsvæði til að þvo upp búnað. Einnig er 
aðgangur að kamri við tjaldsvæði og þurrklósetti við skála. Ekki er möguleiki fyrir tjald- og 
dagsgesti að matast í skjóli undir þaki eða elda sér mat á sameiginlegri eldunaraðstöðu.  

Tafla 57. Niðurstöður ástandskvarða fyrir gisti- og áningaraðstöðu í Hrafntinnuskeri. 

Skáli Tjaldsvæði  Áningaraðstaða 
Þurrkunaraðstaða fyrir föt 

tjald- og dagsgesta 
B C C ÷ 

÷= Aðstaða ekki til staðar 

  
Mynd 27. Í Hrafntinnuskeri er ekki möguleiki á 
sérherbergjum og á efri hæð skála er sofið á 
dýnum á gólfi. 
Mynd: Ása Margrét Einarsdóttir. 

Mynd 28. Undirlag tjaldsvæðis í Hrafntinnuskeri 
er möl og grjót. 
Mynd: Ása Margrét Einarsdóttir. 
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Salernisaðstaða er nægjanleg og færri en 70 manns eru um hvert salerni (tafla 58). 
Salernin sem eru þurrsalerni (kamrar) (mynd 29) eru fremur ósnyrtileg og töluverð lykt er 
við þau. Í Hrafntinnuskeri er ekki sturtuaðstaða. Vaskar eru fremur ósnyrtilegir og 
aðgangur er einungis að köldu vatni. Ekki er rotþró heldur safnþró sem er tæmd annað 
hvert ár. Um hana gilda ekki sömu reglur og fyrir rotþrær og hún er því ekki metin í 
þessari rannsókn. Í Hrafntinnuskeri er ekki hægt að skilja eftir sorp og er því sorpaðstaða 
ekki metin. Nægjanlegt kalt vatn er að sögn skálavarðar (Skálavörður í Hrafntinnuskeri, 
munnleg heimild, 2. september 2012) en heita vatnið er einungis notað til að hita skálann.  

Tafla 58. Niðurstöður ástandskvarða fyrir hreinlætisaðstöðu í Hrafntinnuskeri. 

Salerni Sturtuaðstaða Vaskar Rotþró Sorpaðstaða Vatn 
B ÷ B ÷ ÷ B 

÷= Aðstaða ekki til staðar 

Ekki er fært í Hrafntinnusker á bíl og ekki er merktur vegur þangað á korti. Því er hvorki 
metinn vegur né bílastæði í Hrafntinnuskeri (tafla 59). Enginn uppbyggður malarstígur er á 
svæðinu. Gönguleiðin um Laugaveg liggur fram hjá skálanum í Hrafntinnuskeri. Á þeim 
kafla sem er innan rannsóknarstaðarins er ástand þess stígar gott enda liggur hann á 
malarundirlagi þannig að ekki er álag á gróður eða jarðveg. Í Hrafntinnuskeri er ástand 
palla mjög gott (tafla 59) en þar er stór pallur við skála sem virðist nægja vel fyrir allt 
ferðafólk sem þar stoppar. Umhverfi Hrafntinnuskers er að mestu möl og grjót sem gerir 
það að verkum að lítið er um gróður sem raskast við ágang ferðamanna og ekki virðist 
vera þörf á göngupöllum um svæðið.  

Tafla 59. Niðurstöður ástandskvarða fyrir samgöngur og stíga í Hrafntinnuskeri. 

Vegir Bílastæði 
Uppbyggðir 
malarstígar 

Náttúrulegir 
göngustígar 

Pallar, göngupallar 
og göngubrýr 

÷ ÷ ÷ A A 
÷= Aðstaða ekki til staðar 

Engin verslun eða veitingar eru í Hrafntinnuskeri (tafla 60). Upplýsingar eru mjög góðar 
(tafla 60). Upplýsingar eru á þrem tungumálum á skilti (mynd 30) og einnig upplýsingar 
hjá skálaverði. Ekki er mögulegt að hlaða raftæki. Ekki er farsímasamband í skála í 
Hrafntinnuskeri en samband næst upp á hæð nálægt skálanum eða innan þess 500m 
radíusar sem rannsóknarsvæðin eru. Talstöðvarsamband er gott. Ekki er aðstaða fyrir 
hestamenn og ekki er heit laug innan þess svæðis sem er metið í Hrafntinnuskeri (tafla 
60). 

Tafla 60. Niðurstöður ástandskvarða fyrir aðra þjónustu í Hrafntinnuskeri. 

Verslun og 
veitingar 

Upplýsingar og 
merkingar Rafhleðsla 

Fjarskipta-
samband Hestagerði Heitar laugar 

÷ A ÷ B ÷ ÷ 
÷= Aðstaða ekki til staðar 
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Mynd 29. Þurrsalerni í Hrafntinnuskeri. 
Mynd: Ása Margrét Einarsdóttir. 

Mynd 30. Upplýsingaskilti á þremur 
tungumálum í Hrafntinnuskeri. 
Mynd: Ása Margrét Einarsdóttir. 

Hrafntinnusker fær bestu einkunn fyrir ásýnd svæðis (einkunn A) en umhverfi 
Hrafntinnuskers er þannig að það þolir vel ágang þeirra ferðamanna sem koma og traðk 
verður ekki áberandi.  

6.2.4 Álftavatn 

Tveir skálar eru við Álftavatn og er aðstaða í þeim mjög góð (tafla 61). Samkvæmt Páli 
Guðmundsyni framkvæmdastjóra Ferðafélags Íslands, (munnleg heimild, 1. febrúar, 2012) 
er aðstaðan fullbókuð um 80-85% daga á hásumri. Sumarið 2012 voru að meðaltali 25 
gestir í skála um hásumar. Mjög góð aðstaða er fyrir skálagesti til að matast og elda og 
geta 72% gesta eldað á sama tíma. Góð aðstaða er til að þurrka föt í skálum fyrir 
skálagesti. Í nýrri skálanum er möguleiki á að gista í fámennum herbergjum (mynd 31). Úr 
báðum skálunum þurfa skálagestir að fara út til að fara á salerni. Ástand tjaldsvæðis við 
Álftavatn er metið viðunandi (tafla 61). Tjaldgestir voru að meðaltali 27 um hásumar. 
Tjaldsvæðið er á þokkalega gróinni flöt (mynd 32). Mikið traðk er á tjaldsvæðinu og á 
stígum sem að því liggja. Aðstaða fyrir tjald- og dagsgesti er ágæt til að matast. Við skála 
eru borð og bekkir og einnig eru borð og bekkir á tjaldsvæðinu. Áningaraðstaða er góð 
(tafla 61). Um 20% gesta geta nýtt aðstöðuna á sama tíma og er hún er töluvert mikið 
notuð og stundum bið á mesta álagstíma. Eitt sameiginlegt grill er á staðnum til afnota 
fyrir gesti. Enginn möguleiki er fyrir tjald- og dagsgesti að matast í skjóli undir þaki og 
engin aðstaða er fyrir tjald- og dagsgesti til að þurrka föt.  

Tafla 61. Niðurstöður ástandskvarða fyrir gisti- og áningaraðstöðu við Álftavatn. 

Skáli Tjaldsvæði  Áningaraðstaða 
Þurrkunaraðstaða fyrir 
föt tjald- og dagsgesta 

A C B ÷ 
÷= Aðstaða ekki til staðar 
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Mynd 31. Í nýjum skála í Álftavatni er möguleiki 
að gista í fámennum herbergjum.  
Mynd: Ása Margrét Einarsdóttir. 

Mynd 32. Tjaldsvæði í Álftavatni er á gróinni 
eyri.  
Mynd: Ása Margrét Einarsdóttir. 

Hreinlætisaðstaða við Álftavatn er oftast mjög góð eða góð (tafla 62). Salerni eru í sér húsi 
ásamt sturtuaðstöðu. Dálítið traðk er í kringum salernishús. Aðstaðan er töluvert mikið 
notuð og stundum bið á mesta álagstíma. Vaskar eru snyrtilegir en einungis aðgangur að 
köldu vatni. Rotþró virðist uppfylla þarfir og vera nægjanlega stór. Sorpaðstaða er mjög 
góð og er sorp flokkað í fimm flokka (mynd 33). Á svæðinu er einungis aðgangur að heitu 
vatni í sturtunum en þar er það hitað með gasi.  

Tafla 62. Niðurstöður ástandskvarða fyrir hreinlætisaðstöðu við Álftavatn. 

Salerni Sturtuaðstaða Vaskar Rotþró Sorpaðstaða Vatn 
B A B A A B 

Vegur að Álftavatni er metinn góður (tafla 63). Svolítið er um slóða utan vegar innan 
rannsóknarsvæðisins. Bílastæðið er mjög illa afmarkað en fremur stórt. Upplýsingar um 
fjölda bíla sem koma á svæðið í Landmannahelli og Álftavatn voru ekki til og hefur það 
áhrif á mat á álag á bílastæði. Bílastæðið getur tekið við um 50 bílum á hverjum tíma. 
Mjög líklega eru fáir dagar á sumri sem svo margir bílar koma að Álftavatni þar sem ekki 
nema 20-25 bílar keyra um Fjallabak syðra á sólarhring en Álftavatn er við Fjallabaksleið 
syðri. Náttúrulegir göngustígar hafa á sumum stöðum látið á sjá og stígar hafa myndast 
fyrir utan. Annarsstaðar liggja gönguleiðir á möl þar sem lítið sést á undirlagi. Við 
Álftavatn eru stórir og breiðir pallar við skálann og að snyrtingum. Helst mætti hafa í huga 
að það vanti göngupalla á leið frá salernishúsi að tjaldsvæði en þar eru göngustígar fremur 
illa farnir og gróðurskemmdir töluverðar (mynd 34).  

Tafla 63. Niðurstöður ástandskvarða fyrir samgöngur og stíga við Álftavatn. 

Vegir Bílastæði 
Uppbyggðir 
malarstígar 

Náttúrulegir 
göngustígar 

Pallar, göngupallar 
og göngubrýr 

B B? ÷ B A 
?= Upplýsingar vantar   ÷= Aðstaða ekki til staðar 
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Mynd 33. Flokkun á sorpi í Álftavatni.  
Mynd: Ása Margrét Einarsdóttir. 

Mynd 34. Ástand stíga á gönguleið að 
tjaldsvæði við Álftavatn, er slæmt. 
Mynd: Ása Margrét Einarsdóttir. 

Hvorki er verslun né veitingasala við Álftavatn. Upplýsingar eru mjög góðar (tafla 64). 
Upplýsingar eru bæði á skiltum og einnig er aðgangur að upplýsingum hjá skálavörðum. 
Hægt er að fá skálaverði til að hlaða raftæki og fjarskiptasamband er bæði talstöðva og 
farsímasamband en ekki er netsamband.  

Tafla 64. Niðurstöður ástandskvarða fyrir aðra þjónusta við Álftavatn. 

Verslun og 
veitingar 

Upplýsingar og 
merkingar Rafhleðsla Fjarskipta-

samband Hestagerði Heitar laugar 

÷ A B B ÷ ÷ 
÷= Aðstaða ekki til staðar 

Ásýnd svæðisins er talin góð (einkunn B). Smávegis rusl er á svæðinu en ekki mjög 
áberandi. Engin lykt og enginn hávaði er á svæðinu að jafnaði (Páll Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands, munnleg heimild, 1. febrúar 2013). Dálítið er um 
traðk og stígamyndun sérstaklega við tjaldsvæðið.  

6.2.5 Eldgjá  

Við þjónustusvæði í Eldgjá er ekki aðstaða til að gista í skála og ekki er leyfilegt að tjalda 
innan rannsóknarsvæðisins. Talið er að um 377 gestir komi í Eldgjá á dag að meðaltali um 
hásumar. Áningaraðstaða fyrir ferðamenn er talin slæm (tafla 65). Aðstaða er við borð og 
bekki og getur um 8% þeirra ferðamanna sem koma á dag nota hana á sama tíma. Engin 
eldunaraðstaða er til staðar og ekki er möguleiki á að setja borð í skjól undir þak og engin 
þurrkunaraðstaða er fyrir föt.  

Tafla 65. Niðurstöður ástandskvarða fyrir gisti- og áningaraðstöðu í Eldgjá. 

Skáli Tjaldsvæði  Áningaraðstaða 
Þurrkunaraðstaða fyrir 
föt tjald- og dagsgesta 

÷ ÷ D ÷ 
÷= Aðstaða ekki til staðar 

Salerni eru heil og snyrtileg. Salernin eru töluvert mikið notuð og þá getur verið svolítil bið 
ef stórir hópar stoppa á sama tíma. Nokkurt traðk er við salernishúsið. Aðstaða við vaska 
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er viðunandi (tafla 66). Einungis er aðgangur að köldu vatni í krönum við vaska. 
Sorpaðstaða flokkast sem viðunandi (tafla 66). Lítil aðstaða er til að henda almennu sorpi 
en hægt er að henda dósum í sérstaklega merktan gám (mynd 38).  

Tafla 66. Niðurstöður ástandskvarða fyrir hreinlætisaðstöðu í Eldgjá. 

Salerni Sturtuaðstaða Vaskar Rotþró Sorpaðstaða Vatn 
A ÷ C ? C C 

?= Upplýsingar vantar    ÷= Aðstaða ekki til staðar 

Vegir og bílastæði eru mjög góð (tafla 67). Engin ummerki um utanvegaakstur eru sjáanleg 
innan rannsóknarsvæðisins en þar varnar stórgrýti sem er utan við veg því að ekið sé utan 
vegar. Bílastæði virðist nægja vel þeirri umferð sem kemur í Eldgjá en rúmlega 60 bílar 
koma á dag að meðaltali um hásumar og getur yfir 90% þeirra lagt á bílastæðið á sama 
tíma. Bílastæðið er vel afmarkað af steinum meðfram bílastæðinu þannig að ekki er keyrt 
útfyrir. Einn uppbyggður malarstígur er í Eldgjá. Það er hellulagður stígur úr náttúrugrjóti 
sem hefur verið gerður að opi í gíg sem margir ferðamenn skoða. Þar er mikið traðk í 
kringum stíginn og svæðið hefur látið töluvert á sjá vegna þess (mynd 35). Búið er að setja 
þar bönd til að afmarka gönguleiðir. Vegna bandanna virðist sem traðk utan við stíginn sé 
að minnka. Náttúrulegir göngustígar í Eldgjá eru víða í slæmu ástandi (mynd 36) 
sérstaklega í hlíðum en á sléttlendi er ástand þeirra betra. Pallur er í kringum salernishús 
og göngubrú yfir ánna á leið að Ófærufossi. Önnur mjó göngubrú er yfir ánna aðeins 
neðar. Sú göngubrú veldur því að mikið er gengið upp í hlíðina austan við ána og þar eru 
náttúrulegir göngustígar nú í mjög slæmu ástandi. Mögulegt er að það vanti göngupalla og 
tröppur á þeim stöðum sem hafa látið mest á sjá.  

Tafla 67. Niðurstöður ástandskvarða fyrir samgöngur og stíga í Eldgjá. 

Vegir Bílastæði 
Uppbyggðir 
malarstígar 

Náttúrulegir 
göngustígar 

Pallar, göngupallar 
og göngubrýr 

A A C C A 

 

  
Mynd 35. Töluvert traðk er fyrir utan stíg að opi 
í gjá í Eldgjá. 
Mynd: Ása Margrét Einarsdóttir. 

Mynd 36. Mikið rof í náttúrulegum göngustíg 
við Eldgjá. 
Mynd: Ása Margrét Einarsdóttir. 

Upplýsingar í Eldgjá eru góðar (tafla 68). Merkingar á upplýsingaskiltum eru á tveimur 
tungumálum, íslensku og ensku. Farsíma og talstöðvarsamband er á svæðinu en ekki 



73 
 

netsamband. Engin verslun er í Eldgjá. Ekki er hestagerði innan þess svæðis sem var metið 
í rannsókninni.  

Tafla 68. Niðurstöður ástandskvarða fyrir aðra þjónustu í Eldgjá. 

Verslun og 
veitingar 

Upplýsingar og 
merkingar Rafhleðsla 

Fjarskipta-
samband Hestagerði Heitar laugar 

÷ B ÷ B ÷ ÷ 
÷= Aðstaða ekki til staðar 

Í Eldgjá er töluvert traðk, mikil stígamyndun á svæðinu og viðkvæmur mosi og gróður 
svæðisins þolir illa þann ágang sem er vegna ferðamanna (myndir 35-37). Ásýnd Eldgjáar 
er samt talin góð skv. ástandskvarðanum (einkunn B) en í samantekt minnkar áhrif hvers 
matsþáttar, þar sem aðrir þættir sem metnir eru, eins og lykt, hávaði og fjöldi mannvirkja, 
fá þar bestu einkunn. 

  
Mynd 37. Töluvert traðk og stígamyndun er á 
svæðinu við salernishús í Eldgjá. 
Mynd: Ása Margrét Einarsdóttir. 

Mynd 38. Áberandi rauður gámur fyrir dósir 
setur leiðinlegan svip á áningaraðstöðu í 
Eldgjá. 
Mynd: Ása Margrét Einarsdóttir. 

6.3 Samantekt  
Þegar niðurstöður eru bornar saman milli staða má sjá að Landmannalaugar fá oftast 
verstu eða næst verstu útkomu út úr matinu af þessum stöðum (tafla 69). Þar er 
fjölbreyttasta aðstaðan og þangað koma einnig langflestir ferðamenn af þessum stöðum 
eða um 952 manns á dag meðan að í Eldgjá koma um 380 manns og í Álftavatn og 
Hrafntinnusker um 150 manns á dag að meðaltali á hásumri. Í Landmannahelli er ekki 
vitað um heildarfjölda gesta en þar eru um 20 gistigestir á dag á hásumri. Ástand gistingar 
í skála kemur verst út í Landmannalaugum en er þó talin viðunandi. Þetta er einkum 
vegna þess hversu lítið hlutfall gesta sem koma á staðinn getur gist í skála og því að 
skálinn er nánast alltaf uppbókaður um hásumar (tafla 69). Einnig er eldunar- og matrými 
ekki nægjanlegt fyrir þá gesti sem gista í skálanum og nokkur bið er eftir aðstöðu. Ástand 
tjaldsvæða er talið gott í Landmannahelli en aðeins talið viðunandi á þrem stöðum; í 
Landmannalaugum, Hrafntinnuskeri og Álftavatni (tafla 69). Ástæða þess er helst að traðk 
er á tjaldsvæðunum og lítil aðgreining þ.e. litlir möguleikar á að vera út af fyrir sig á 
tjaldsvæðunum og undirlag er möl eða rofin gróðurþekja. Þurrkaðstaða fyrir föt tjald- og 
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dagsgesta er á engum stað góð. Í Landmannalaugum er þurrkaðstaða í salernis- og 
sturtuhúsi en hún er allt of lítil fyrir þann fjölda sem þangað kemur. Engin þurrkaðstaða er 
fyrir tjald- og dagsgesti í Hrafntinnuskeri og Álftavatni en þar gista um 30-35 manns á 
tjaldsvæðum að meðaltali. Í Eldgjá er engin aðstaða til að þurrka föt en þar eru einungis 
dagsgestir en ekki tjaldgestir. Salernisaðstaða var alls staðar góð eða mjög góð (tafla 69) 
og virtist nægja þeim gestum sem koma á staðina. 

Sorpaðstaða er góð þar sem hún er til staðar. Í Eldgjá er einungis hægt að henda dósum 
og flöskum. Þar var því sorpaðstaða metin þrátt fyrir að ekki sé mögulegt að henda öðru 
sorpi. Í Hrafntinnuskeri er ekki aðstaða til að henda sorpi og tekur fólk sorp með sér. 

Ástand vega er verst við Landmannahelli. Þar og við Álftavatn eru ummerki um 
utanvegaakstur. Aðstaða á pöllum og göngupöllum í Landmannalaugum er ekki 
nægjanleg. Uppbyggðir malarstígar eru á tveim stöðum og er ástand þess stígar í Eldgjá 
ekki gott einkum vegna þess hversu mikið er gengið utan hans. Á öllum 
rannsóknarstöðum eru náttúrulegir göngustígar en ástand þeirra er verst í Eldgjá og 
Landmannalaugum. Upplýsingar og merkingar eru alls staðar góðar eða mjög góðar og 
einnig ástand fjarskipta. Mögulegt er að hlaða raftæki í Landmannalaugum, 
Landmannahelli og Álftavatni. Ekki er þó nægjanleg aðstaða til að hlaða raftæki í 
Landmannalaugum fyrir þann fjölda ferðamanna sem þar er. Hestagerði er á tveimur 
stöðum, í Landmannalaugum og Landmannahelli. Gerðin í Landmannahelli virðast ekki 
anna eftirspurn eftir notkun, einkum er slæmt ástand undirlags í gerðunum en ástand 
gerða í Landmannalaugum var ekki metið þar sem starfsemi var hætt þegar rannsókn fór 
fram.  

Af þessum stöðum sem rannsókn var gerð á er einungis heit laug í Landmannalaugum. 
Ástand hennar og umhverfi hennar er talið mjög slæmt. Lítið hlutfall gesta sem kemur á 
staðinn getur farið í laugina og aðstaðan við laugina er alls ekki nægjanleg fyrir þá gesti 
sem hana vilja nýta (tafla 69). Ásýnd svæðanna er verst í Landmannalaugum þar sem hún 
er slæm, og í Landmannahelli þar sem hún er talin viðunandi. Í Álftavatni og Eldgjá er hún 
talin góð og í Hrafntinnuskeri mjög góð en þar þolir harðneskjulegt umhverfi vel ágang 
ferðamanna. 
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Tafla 69. Niðurstöður ástandskvarða allra innviða á rannsóknarstöðunum. 

  
Land-

manna-
laugar 

Land-
manna-

hellir 

Hrafn-
tinnusker Álftavatn Eldgjá  

Skáli C A B A ÷ 
Tjaldsvæði  C B C C ÷ 
Áningaraðstaða C A C B D 
Þurrkunaraðstaða fyrir föt tjald- og dagsgesta E C ÷ ÷ ÷ 
Salerni A A B B B 
Sturtuaðstaða B A ÷ A ÷ 
Vaskar A B B B C 
Rotþró D ? ÷ A ? 
Sorpaðstaða B A ÷ A C 
Vatn A B B A C 
Vegir B D ÷ B A 
Bílastæði B A ÷ B A 
Uppbyggðir malarstígar A ÷ ÷ ÷ C 
Náttúrlegir göngustígar D B A B C 
Pallar, göngupallar og göngubrýr D B A A A 
Verslun og veitingar A ÷ ÷ ÷ ÷ 
Upplýsingar og merkingar A B A A B 
Rafhleðsla B B ÷ B ÷ 
Fjarskiptasamband A B B B B 
Hestagerði ? C? ÷ ÷ ÷ 
Heitar laugar E ÷ ÷ ÷ ÷ 
Ásýnd svæðis D C A B B 
Gefin eru stig frá A - E þar sem A sýnir besta ástand og E sýnir versta ástand. 
?= Upplýsingar vantar   ÷= Aðstaða ekki til staðar 

Til að glöggva sig betur á hvernig einstakir þættir í matskvarðanum mynda saman 
niðurstöðu í ástandskvarða getur verið gott að skoða samantekt yfir alla þætti úr 
matskvarðanum (tafla 70). Nánari útlistun á matinu er í viðauka bls. 101. 
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Tafla 70. Samantekt á stigum úr matskvarða. 

 

Land-
manna-
laugar 

Land-
manna-

hellir 

Hrafn-
tinnu-
sker 

Álfta-
vatn Eldgjá  

Skálar 
  
  
  
  
  

Hlutfall þeirra gesta sem heimsækja ferðamannastaðinn sem eiga kost á 
gistingu í skála 2 0 0 0 ÷ 

Hlutfall fullbókaðra daga í skála á hásumri 3 0 1 1 ÷ 
Hlutfall þeirra sem geta nýtt eldunarrými á sama tíma  2 0 2 1 ÷ 
Hlutfall þeirra sem geta nýtt matarrými á sama tíma  2 0 0 0 ÷ 
Fatarými við þurrk 1 0 2 0 ÷ 
Hiti í skála 0 0 0 0 ÷ 
Afstúkun. Möguleikar fólks á að sofa í einkaherbergjum eða fámennum 
herbergjum ef það kýs  1 1 3 0 ÷ 

Aðgangur að salerni 2 1 2 2 ÷ 
Viðhald skála 0 0 1 0 ÷ 

Tjaldsvæði 
  
  
  
  
  

Þéttni gesta á tjaldsvæðinu  0 0 0 0 ÷ 
Undirlag tjaldsvæðis 3 1 3 2 ÷ 
Aðgreining flata 2 2 3 3 ÷ 
Aðgengi að mataraðstöðu (borð, bekkir, grill (eldun) og uppþvottaaðstaða) 0 0 1 0 ÷ 
Aðgengi að salerni 0 0 0 0 ÷ 
Traðk á tjaldsvæði 3 2 1 3 ÷ 

Áningaraðstaða 
  
  
  
  
  

Hlutfall gesta sem geta nýtt aðstöðu á bekk á sama tíma  2 0 1 1 2 
Hlutfall gesta sem geta nýtt aðstöðu við borð hverju sinni 2 0 1 1 2 
Viðhald aðstöðu 1 0 0 1 0 
Eldun/grill  2 0 3 1 3 
Aðstaða til uppþvotta 0 2 1 1 2 
Pláss undir þaki eða í skýli 2 2 3 3 3 
Raðir og bið eftir aðstöðu 3 0 2 1 2 

Þurrkaðstaða fyrir föt dags- og tjaldgesta 
  
  
  
  
  

Stærð rýmis á hvern gest 3 2 ÷ ÷ ÷ 
Aðstaða til að þurrka föt  2 0 ÷ ÷ ÷ 
Aðstaða til að þvo föt 1 1 ÷ ÷ ÷ 

Salerni 
  
  
  
  
  

Fjölda salerna á hvern gest 0 0 0 0 2 
Viðhald salerna 0 0 2 0 0 
Aðgengi að vaski, ruslafötu og salernispappír 0 0 1 0 1 
Traðk við salerni 0 0 0 2 1 
Raðir og bið 2 0 0 1 1 

Sturtuaðstaða 
  
  
  
  
  

Fjöldi gesta um hverja sturtu 1 0 ÷ 0 ÷ 
Viðhald 0 0 ÷ 0 ÷ 
Raðir og bið eftir aðstöðu 1 1 ÷ 1 ÷ 

Vaskar 
  
  
  
  
  

Fjöldi gesta um hvern vask  2 0 0 0 2 
Viðhald vaska 0 0 2 0 1 
Sápa, þurrkur og speglar 1 0 1 1 2 
Heitt og kalt vatn 0 3 3 3 3 
Traðk við vaska 0 1 0 2 1 

Rotþró 
  
  
  
  
  

Tæming á rotþró 2 ? ÷ 0 ? 
Kvarði frá Umhverfisstofnun 3 ? ÷ 0 ? 

Sorpaðstaða 
  
  
  
  
  

Aðgengi að sorpaðstöðu 0 0 ÷ 0 3 
Flokkun sorps 1 1 ÷ 0 2 
Tæming á sorpi 1 0 ÷ 0 0 

Vatn 
  
  
  
  
  

Gæði vatns ? ? ? ? ? 
Magn vatns - Kalt vatn 0 1 0 0 0 
Magn vatns - Heitt vatn  0 1 1 1 3 
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Vegir  
  
  
  
  
  

Vegkantar og breidd áhrifasvæðis  1 1 ÷ 1 0 
Utanvegaakstur 1 2 ÷ 2 0 
Aðgengi eftir vegum 1 2 ÷ 0 1 

Bílastæði 
  
  
  
  
  

Hlutfall þeirra bíla sem koma á dag sem geta verið á sama tíma  0 ? ÷ ? 0 
Afmörkun 1 0 ÷ 3 0 
Undirlag bílastæða 1 0 ÷ 0 0 
Traðk og för fyrir utan bílastæði 1 1 ÷ 1 0 
Hvort nægjanlegt pláss á skipulögðu bílastæði 2 1 ÷ 0 1 

Pallar, göngupallar og göngubrýr 
  
  
  
  
  

Göngubrýr og göngupallar á helstu álagsstöðum 1 1 0 1 1 
Breidd göngupalla  2 3 0 0 0 
Viðhald aðstöðu 2 0 0 0 0 
Nægjanlegt pláss á pöllum 3 0 0 0 0 

Uppbyggðir malarstígar 
  
  
  
  
  

Kantar og breidd áhrifasvæðis  0 ÷ ÷ ÷ 1 
Rof úr köntum á stíg 0 ÷ ÷ ÷ 2 
Traðk utan stígs 0 ÷ ÷ ÷ 2 

Náttúrulegir göngustígar 
  
  
  
  
  

Gróðurþekja  3 2 0 2 2 
Breidd  2 1 1 2 1 
Dýpt (miðast við dýpsta hluta stígs) 1 0 0 0 1 
Rof í köntum 2 1 0 0 2 

Verslun og veitingar 
  
  
  
  
  

Verslun 0 ÷ ÷ ÷ ÷ 
Veitingar 1 ÷ ÷ ÷ ÷ 

Upplýsingar og merkingar 
  
  
  
  
  

Fjöldi ferðamanna um hvert skilti/upplýsingastað  1 0 0 0 1 
Aðgengi upplýsinga  0 1 0 0 1 
Fræðslugildi á skiltum 0 1 0 0 0 
Tungumál 1 2 1 1 2 
Viðhald skilta 1 0 0 0 0 

Rafhleðsla  
  
  
  
  
  

Fjöldi gesta um hvern tengil 2 0 ÷ 0 ÷ 
Aðgangur að rafmagni 2 2 ÷ 2 ÷ 
Mismunandi aðgangur gesta 0 1 ÷ 0 ÷ 

Fjarskiptasamband 
  
  
  
  
  

Fjarskiptasamband 0 1 1 1 1 
Hestagerði 

  
  
  
  
  

Svæði fyrir hvern hest  ? ? ÷ ÷ ÷ 
Undirlag hestagerða ? 3 ÷ ÷ ÷ 
Aðgengi að heyi (fóðri) ? 1 ÷ ÷ ÷ 
Viðhald aðstöðu ? 1 ÷ ÷ ÷ 
Nægjanleiki hestapláss (aðgreining hópa)  ? 2 ÷ ÷ ÷ 
Aðgengi að hesthúsi ? 0 ÷ ÷ ÷ 

Heit laug 
  
  
  
  
  

Hlutfall gesta sem á möguleika á að fara í laug á sama tíma  3 ÷ ÷ 
 

÷ ÷ 
Mengun  ? ÷ ÷ ÷ ÷ 
Aðstaða til fataskipta  2 ÷ ÷ ÷ ÷ 
Baðaðstaða við laugina 2 ÷ ÷ ÷ ÷ 
Pláss og skipting aðstöðu 3 ÷ ÷ ÷ ÷ 

Ásýnd svæðis 
  
  
  
  
  

Rusl  2 0 0 1 1 
Lykt  1 1 0 0 0 
Hávaði 2 1 0 0 0 
Traðk á svæðinu 3 2 1 2 3 
Fjöldi mannvirkja  3 2 0 1 0 

Gefin eru stig frá 0-3 þar sem 0 stig sýna besta ástand og 3 stig versta ástand. 
?= Upplýsingar vantar   ÷= Aðstaða ekki til staðar 
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7  Umræður og ályktanir 

7.1  Ástandskvarði og matsaðferð 
Til að meta ástand innviða fyrir ferðamennsku á miðhálendinu var hannaður mats- og 
ástandskvarði útfrá aðferð sem kallast ástandsflokkunaraðferð. Sú aðferð byggir á að 
metnir eru nokkrir matsþættir fyrir hvern innvið í matskvarða og hverjum þætti þar gefin 
stig frá 0-3. Síðan eru stig allra matsþáttanna lögð saman og niðurstaða matsins sett fram 
með ástandskvarða þar sem ástand er metið í fimm flokkum, frá mjög góðu ástandi til 
mjög slæms ástands hvers innviðar. Hingað til hefur ekki verið til slíkur kvarði fyrir ástand 
allra innviða á ferðamannastöðum á miðhálendi Íslands en til var mats- og ástandskvarði 
fyrir vegi og stíga (Rannveig Ólafsdóttir, 2007). Sá kvarði var nýttur í þessari rannsókn. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á heildarástandi innviða ferðamannastaða á 
miðhálendinu. Í þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið, hefur verið stuðst við viðtöl við 
eigendur, rekstraraðila og notendur og fengin þeirra sýn á notkun og ástandi innviða. Í 
rannsókn sem gerð var árið 2007 á vegum og stígum í Laka var notuð 
ástandsflokkunaraðferð við mat á ástandi líkt og nú er gert í þessari rannsókn.  

Mikilvægt er að hanna aðferð fyrir mat innviða á ferðamannastöðum þar sem hægt er að 
bera saman ástand innviða milli staða og fá yfirlit yfir marga staði á sambærilegan hátt. 
Kvarðarnir sem hannaðir voru fyrir þetta verkefni reyndust vel í mati á innviðum 
ferðamannastaðanna. Ástandsflokkunaraðferð er að mörgu leyti hentug aðferð við mat á 
innviðum ferðamannastaða vegna þess að hún er einföld í notkun og þarfnast ekki mikillar 
sérþekkingar rannsóknarmanns á einstökum atriðum. Aðferðin er fljótleg, ódýr og hægt er 
að meta fremur stórt svæði á skömmum tíma. Til dæmis er hálfur til einn dagur 
nægjanlegur tími á hverjum ferðamannastað. Aðferðin tekur yfir marga þætti sem 
minnkar hættu á að einhver atriði gleymist eða að einhver atriði fái of mikla umfjöllun 
eins og gæti gerst ef einungis eru tekin viðtöl við starfsmenn eða eigendur staðanna. Það 
getur verið erfitt að láta þá aðila sem reka staðina eða vinna á þeim og bera þar af 
leiðandi jafnvel ábyrgð á ástandi einstakra innviða, meta þá sjálfa. Þó ber að hafa í huga 
að nauðsynlegt er að vera í góðu samstarfi við eigendur innviðanna og starfsmenn 
staðanna. Hjá þeim þarf að nálgast upplýsingar til að fylla inn í matskvarðann og einnig 
getur í samtölum við þá komið fram atriði sem skipta miklu máli en koma ekki fram í 
matskvarðanum nú þegar. Það gætu í einhverjum tilvikum verið atriði sem bæta þyrfti við 
í framtíðinni.  

Matskvarðinn byggir að mestu leyti á tveim meginatriðum; þéttleikamælingu og sjónrænu 
mati. Þéttleikamæling er gerð út frá stærð eða fjölda innviða og fjölda ferðamanna. 
Mæling á fjölda ferðamanna er þekkt aðferð og hefur mikið notuð við að meta álag svæða 
(Newsome, Moore og Dowling, 2013). Skortur á gögnum um fjölda ferðamanna hamlaði í 
ákveðnum tilfellum en áhyggjuefni er hversu lítið er til af mælingum á fjölda ferðamanna 
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á ferðamannastöðum hér á landi. Einnig er aðgangur að gögnum sem til eru takmarkaður 
og nauðsynlegt er að fá vilyrði frá rekstraraðilum til að fá upplýsingar um fjölda 
ferðamanna sem gista í skálum og tjaldsvæðum á hverjum ferðamannastað. Þó svo að í 
þessari rannsókn hafi fengist leyfi fyrir aðgangi að gögnum er það í höndum hvers 
rekstraraðila hvort þeir láta slíkar upplýsingar uppi, jafnvel þó gögnin séu til hjá Hagstofu 
Íslands.  

Sjónræna matið er framkvæmt á vettvangi þannig að fara þarf á staðinn. Sjónrænt mat er 
í öllum tilfellum huglægt mat og útilokað að rannsóknarmaðurinn hafi ekki einhver áhrif. 
Þegar fyllt er út í ákveðin stig í matskvarða er talið að hægt sé að draga úr áhrifum vegna 
huglægs mats rannsóknarmanns. Nauðsynlegt er að prófa matskvarðann á fleiri stöðum til 
að sjá hvernig hann myndi reynast á öðrum stöðum. Einnig væri gott að fá fleiri en einn 
rannsakanda til að gera mat á sama svæði á sama tíma til að kanna hversu mikill munur 
væri á sjónrænu mati tveggja einstaklinga og hvort hægt væri að minnka þann mun á 
einhvern hátt með nákvæmari eða breyttri lýsingu á hverju stigi matskvarðans. 

Þrátt fyrir að ástandsflokkunaraðferð sé að mörgu leyti hentug fyrir mat á ástandi innviða 
og auðveld í framsetningu þar sem til verður eitt gildi fyrir hvern innvið sem gerir 
samanburð svæða og staða mjög auðveldan þá er galli á aðferðinni að sumir matsþættir 
verða ekki eins áberandi eins og þeir eru í raun. Ástæða þess er sú að lögð eru saman stig 
margra matsþátta, þannig að góð og slæm atriði leggjast saman og þannig getur 
niðurstaðan orðið á þann veg að hún sýni ekki alltaf raunsanna mynd af ástandi.  

Í mörgum tilfellum er erfitt að ákvarða mörk fyrir hvert stig í matskvarðanum. Mögulegt 
væri að auka vægi einhverra matsþátta meira en annara en vegna ónægra rannsókna á 
hvaða þættir hafa mest áhrif er fallið frá því að mestu leyti nema fyrir mengun á vatni. 
Frekar er horft til þess að við túlkun gagnanna er nauðsynlegt að skoða mat allra 
matsþátta hvers innviðar, einkum þá sem fá mörg stig og eru þar af leiðandi í slæmu eða 
óviðeigandi ástandi. Það er þó æskilegt að taka mælingar allra matsþátta saman í 
ástandskvaða, því annars er yfirsýn á niðurstöðum of erfið þar sem oft eru metnir margir 
þættir. Þetta atriði átti til dæmis við í Eldgjá þar sem ásýnd svæðisins er samkvæmt 
ástandskvarða talin góð (B), þrátt fyrir að mjög mikil stígamyndun sé á svæðinu og sá 
matsþáttur fái verstu einkunn á meðan aðrir matsþættir eins og hávaði, lykt og fjöldi 
bygginga fá þar bestu einkunn. Erfitt er að sníða alla slíka vankanta af og nauðsynlegt er 
að rannsakendur séu meðvitaðir um slíkt við túlkun gagna.  

Varast ber að túlka niðurstöður sem eina rétta niðurstöðu fyrir ástand hvers staðar því 
misjafnt er hvað ferðamenn vilja og hvað ferðamannastaðir þola. Mælingar og mat eru 
vísbendingar um hvert ástandið er og hægt er að beita slíkum niðurstöðum við skipulag 
ferðamannastaða.  

Þrátt fyrir að matsaðferðin hafi reynst vel við mat á ástandi innviða á 
rannsóknarstöðunum þá er mikilvægt að þróa hana enn fremur og gera fleiri rannsóknir á 
ferðamannastöðum svo hægt sé að auka áreiðanleika hennar og nákvæmni. Þetta á við 
um mörg atriði í kvarðanum eins og hvernig skiptingu milli einstakra stiga sé háttað og 
hvað sé hæfilegt á hverjum stað. Þetta á sérstaklega við um þá þætti sem byggjast að 
mestu leyti á huglægu mati höfundar. Matsaðferðin er hönnuð með tilliti til 
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ferðamannastaða á miðhálendi Íslands en mögulegt væri að nota hana á einhverjum 
ferðamannastöðum á láglendi. Það gæti þó í einhverjum tilfellum þurft að breyta 
einhverjum matsþáttum og gera matskvarða fyrir fleiri gerðir innviða. 

7.2  Ástand innviða á rannsóknarstöðunum 
Til að prófa kvarðana og aðferðina var farið í vettvangsferð á helstu ferðamannastaði að 
Fjallabaki sumarið 2012. Samkvæmt niðurstöðum úr þeirri rannsókn er ástand og álag á 
innviðum þeirra ferðamannastaða mjög misjafnt.  

Í Landmannalaugum sem er einn fjölsóttasti ferðamannastaður miðhálendisins virðist sá 
fjöldi ferðamanna sem þangað kemur hafa töluverð áhrif á ástand innviða og umhverfis. 
Mikil stígamyndun er á svæðinu og traðk á gróður ásamt því að hávaði er á svæðinu vegna 
mikillar umferðar ferðamanna. Aðstaðan í Landmannalaugum virðist því alls ekki vera 
nægjanleg fyrir alla þá gesti sem þangað koma. Til dæmis er aðstaðan við heitu laugina í 
Landmannalaugum hvorki nægjanleg fyrir þá gesti sem vilja fara í laugina, né heldur er 
aðstaða nægjanleg til að vernda umhverfið við laugina. Vegna mikils ágangs ferðamanna 
og ónægrar aðstöðu er mikið traðk á gróður og drullusvað hefur myndast í kringum pall 
sem notaður er til fataskipta. Þetta rýrir mjög ásýnd staðarins og þess seguls sem heita 
laugin er fyrir Landmannalaugar. Í Landmannalaugum er ástand með þeim hætti að 
aðstaða sem skipulögð er fyrir tjald- og skálagesti er það mikið nýtt af dagsgestum að 
aðstaðan nægir ekki fyrir alla gesti sem koma. Þannig hafa gistigestir nú minni aðgang að 
aðstöðu en áður var á meðan dagsgestir voru færri. Meðan svo margir dagsgestir sækja í 
að koma í Landmannalaugar þarf að bregðast við því með einhverjum aðgerðum. Ónæg 
aðstaða getur orðið til þess að upplifun ferðamanna versnar ásamt því að meira álag 
verður á umhverfið. Á meðan ekkert er að gert í Landmannalaugum verður hnignun á 
staðnum og staðurinn missir aðdráttarafl sitt (Butler 1980). Þegar álag á ferðamannastað 
eins og Landmannalaugar verður eins mikið og raun er á þarf að fara í aðgerðir til að bæta 
ástandið. Eins og Butler (1999) bendir á er ekki nóg að finna út að einhver staður sé 
ósjálfbær, það þarf að finna leiðir til að gera hann sjálfbærann aftur. Í Landmannalaugum 
er allri umferð ferðamanna beint á fremur lítið svæði og bílastæði, tjaldsvæði, skáli og 
þjónustusvæði er allt á sama stað. Hægt væri að auka núverandi aðstöðu í 
Landmannalaugum með aukinni uppbyggingu eða færa aðstöðu dagsgesta t.d. út fyrir 
varnargarð sem er á svæðinu og byggja upp þar. Þar væri hægt að setja fleiri varnargarða 
sem beindu ánni frá svæðinu og nýta stórar eyrar sunnan við núverandi aðstöðu undir 
hluta ferðaþjónustunnar. Á þann hátt fengju tjald- og skálagestir betra næði á því svæði 
þar sem tjaldsvæði og gistiskáli er núna. Svæðið sunnan varnargarðsins, sem er svipað 
stórt og það svæði sem rúmar starfsemi ferðamennsku í dag, gæti að öllum líkindum 
þolað vel ágang ferðamanna þar sem undirlag þar er möl sem þolir vel ágang og möguleiki 
væri á rúmu svæði fyrir bíla. Nú er á litlum hluta þessa svæðis hestagerði. Þá aðstöðu sem 
gera þyrfti fyrir dagsgesti er einkum bílastæði, hreinlætisaðstöðu, upplýsingaaðstöðu, 
nestisaðstöðu og jafnvel einhverja veitingaaðstöðu. Með góðri hönnun væri mjög auðvelt 
að gera þessa aðstöðu þannig að hún myndi vera í samræmi við væntingar ferðamanna 
um lágstemmda aðstöðu. Nú er í mótun skipulag fyrir svæðið í Landmannalaugum. Þar er 
m.a. rætt um að færa aðstöðu gesta lengra út fyrir svæðið, að Sólvangi sem er norðaustan 
við Landmannalaugar í 2-3 km fjarlægð frá þungamiðju svæðisins og takmarka aðgang bíla 
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að Landmannalaugum sjálfum (Rangárþing ytra, 2009). Hafa þarf í huga við slíkar 
breytingar að þá er verið að byggja upp annan ferðamannastað og sömu vandamál gætu 
komið upp þar og nú eru í Landmannalaugum. Einnig þarf að hafa í huga að mestu áhrif 
ferðamennsku verða jafnan fyrst á meðan staðir eru að byggjast upp (Cole, 1985).  

Allar breytingar og uppbygging aðstöðu kostar fjármuni og ljóst er að einhverstaðar þarf 
að fá fjármuni í slíkar uppbyggingar. Með auknu fjármagni sem nú hefur verið sett í 
framkvæmdasjóð ferðamannastaða aukast möguleikar á að ráðast í úrbætur á svæðinu. 
Vandi uppbyggingar í Landmannalaugum hefur að einhverju leyti verið sá að ekki er til 
deiliskipulag af svæðinu og því hefur ekki fengist fjármagn úr framkvæmdasjóði 
ferðamannastaða fyrir uppbyggingu innviða (Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóri 
Ferðafélags Íslands, munnleg heimild 1. febrúar 2013) en deiliskipulag er forsenda þess að 
fjármagn fáist úr sjóðnum. Landmannalaugar eru í svæðisskipulagi miðhálendisins 
skipulagt sem skálasvæði þar sem ekki er gert ráð fyrir mikilli uppbyggingu þjónustu og 
aðstöðu og taka þarf tillit til þess við skipulag staðarins. 

Á hinum rannsóknarstöðunum er ástand innviða ekki jafn slæmt og í Landmannalaugum 
en í Eldgjá, Landmannahelli og Álftavatni eru mjög greinileg ummerki um að viðkvæmur 
gróður staðanna þolir illa ágang ferðamanna. Ef mun fleiri ferðamenn fara að heimsækja 
þessa staði en nú er, þá þarf að vakta ástand vel og vera viðbúin að gera breytingar á 
skipulagi ferðamennsku. Mögulegt er að fara þurfi í uppbyggingu innviða til að koma í veg 
fyrir skemmdir á gróðri og sem rýra upplifun ferðamanna. Í Eldgjá og Álftavatni myndu 
göngupallar og tröppur á stöðum sem verst líta út vernda náttúruna og bæta ásýnd 
staðanna.  

Harðneskjulegt umhverfi Hrafntinnuskers virðist þola vel þann fjölda sem þangað kemur. Í 
Hrafntinnuskeri vantar mögulega eitthvað upp á að væntingum einhverja gesta sé 
fullnægt. Þar eru fremur lítil þægindi sem sumir ferðamenn, eins og þjónustusinnar, óska 
eftir eins og t.d. möguleikar á sér herbergjum eða vatnssalernum. Hrafntinnusker er 
skilgreint í svæðisskipulagi sem fjallasel þar sem ekki er gert ráð fyrir aðgangi á bílum og 
lítilli uppbyggingu og virðist staðurinn vera í samræmi við það skipulag. Í Landmannahelli 
eru skálar vel búnir og þar er möguleiki á að vera í fámennum húsum og herbergjum og 
aðstaða í skálum er góð og höfðar vel til þjónustusinna. Tjaldsvæðið er ágætt en nokkuð 
traðk hefur skapast á mestu álagsstöðum. Á hásumri er að meðaltali ekki nema 10% 
skálagistingar þar nýtt skv. gögnum frá Hagstofu Íslands um fjölda gistinátta. Hver ástæða 
þess að ekki fleiri ferðamenn gista í skálum í Landmannahelli er ekki vitað eða hvort tölur 
sem gefnar eru upp um gistingu séu að einhverju leyti ekki réttar, er ekki gott að segja til 
um. Því miður var ekki hægt að finna út fjölda bíla sem komu í Landmannahelli út frá þeim 
bílateljurum sem mældu umferð að Fjallabaki sumarið 2012. Ef rétt er, þá er mikill 
möguleiki á aukningu skálagesta í Landmannahelli og það gæti mögulega létt álagi af 
Landmannalaugum en fjarlægð á milli Landmannalauga og Landmannahellis eru tæpir 
20km.  

Ef borin er saman aðstaða mismunandi hópa gesta á rannsóknarstöðunum þá virðist 
aðstaða tjald- og dagsgesta á flestum þessum stöðum síður uppfylla þarfir gesta heldur en 
aðstaða skálagesta. Svæði á tjaldsvæðum virðist þó alls staðar vera nægjanlegt og þeir 
gestir sem gista í tjöldum hafa nóg pláss. Lítið eru um aðstöðu og þjónustu fyrir þessa 
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ferðamenn eins og sameiginlega eldunaraðstöðu eða grill og aðstaða við borð og bekki er 
oft ónæg. Á fáum stöðum er hægt að setja borð og bekki í skjól og jafnvel ef svo er 
fullnægir það alls ekki öllum þeim fjölda sem kemur á staðinn. Einnig er lítill möguleiki á 
að þurrka föt fyrir tjald- og dagsgesti. Mikið álag skapast á svæði sem ætluð eru fyrir 
tjaldgesti þegar margir dagsgestir eru á svæðinu og nýta aðstöðuna. Mögulegt er að það 
hafi áhrif á það að fólk vilji síður tjalda á þessum stöðum en fjöldi gistinátta á 
tjaldsvæðum eins og í Landmannalaugum hefur fækkað síðustu 3 ár. Aðstaða sem tjald- 
og dagsgestum er boðið upp á virðist ekki fullnægja þörfum þjónustusinna og almennra 
ferðamanna.  

Með aðferðinni er metið ástand þeirra innviða sem eru nú þegar til staðar á 
ferðamannastöðunum, en ekki er tekið tillit til hvaða innviðir gætu verið æskilegir á 
stöðunum. Það þarf að hafa í huga við túlkun á niðurstöðum hver þörf fyrir innviði er á 
hverjum stað. Hversu mikla innviði og af hvaða gerð er æskilegt að hafa á hverjum 
ferðamannastað, er mismunandi eftir óskum mismunandi hópa ferðamanna og einnig 
eftir skipulagi hvers staðar. Hversu mikil áhrif skortur á innviðum hefur á ákveðnum 
stöðum getur farið eftir því hverjar væntingar eru til ferðamennsku á stöðunum og 
hvernig staðurinn er frá náttúrunnar hendi. 

7.3  Áhrif innviða á uppbyggingu og þróun 
ferðamennsku á miðhálendinu 

Samkvæmt kenningum margra er talið að innviðir á ferðamannastöðum geti verndað 
náttúruna (Eagles og McCool, 2002; Priskin, 2001) og uppbygging innviða geti aukið þol 
staða fyrir ágang ferðamanna (Butler, 1980). En innviðir hafa einnig áhrif á upplifun 
ferðamanna og auknir innviðir geta gert svæði manngerðari (t.d. Butler, 1999; Saarinen, 
2006). Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa verið hér á landi á viðhorfum 
ferðamanna, þá finnst ferðamönnum mikilvægt að upplifa óraskaða náttúru og 90% 
ferðamanna á miðhálendinu segja það mjög eða frekar mikilvægt (Anna Dóra 
Sæþórsdóttir, 2012). Erfitt er að segja hvað telja má til óraskaðrar náttúru en allir þeir 
innviðir sem eru nú þegar á miðhálendinu hafa raskað náttúrunni þar á einhvern hátt. Út 
frá þeim svörum sem ferðamenn gefa þá virðist sem þeir innviðir sem eru nú þegar til 
staðar lítil áhrif hafa á upplifun þeirra á víðernum og óraskaðri náttúru og þrátt fyrir 
innviði þá segja yfir 90% ferðamanna ósnortin víðerni vera hluti af aðdráttarafli staðarins 
sem þeir eru á. Ferðamenn vilja helst hafa fjallaskála, vegaslóða og göngustíga á 
miðhálendinu en síður hótel og uppbyggða vegi (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2012). Það er 
því vísbending um að ef byggja þarf aukna innviði á ferðamannastöðum að þá ættu þeir 
að vera með líku sniði og þeir innviðir sem eru nú þegar til staðar þannig að upplifun 
ferðamanna verði síst spillt. Ferðamenn eru margir og ólíkir og ekki eru óskir og þarfir 
allra ferðamanna þær sömu. Fara þarf varlega í að byggja upp mikla aðstöðu inni á 
miðhálendinu því það er gjarnan ekki það sem ferðamenn eru að leita eftir. Þeir vilja 
fremur hafa lágstemmda og einfalda aðstöðu (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2012). Væntingar 
þjónustusinna til uppbyggingar aðstöðu og innviða eru aðrar en náttúrusinna. Því er 
líklegt að með mikilli uppbyggingu innviða geti samsetning gesta sem heimsækja 
miðhálendið breyst frá því sem nú er og náttúrusinnum fækki og þjónustusinnum fjölgi. 
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Góð hönnun innviða ferðamannastaða getur gert það að verkum að ferðamenn verði á 
sem minnstan hátt varir við innviðina. Hönnun ferðamannastaða þarf að vera þannig að 
innviðir falli vel inn í umhverfið og komi þannig í veg fyrir að ferðamenn upplifi svæðið 
manngert og að innviðir styrki svæðið þannig að ferðamenn verði ekki eins varir við 
mannmergð og ágang á svæðinu (Sveinn R. Traustason, 2011). Auknir innviðir geta þannig 
verið bæði tækifæri fyrir ferðamennsku á svæðinu og aukið þol staðanna fyrir fjölda 
ferðamanna en einnig takmarkanir sem gætu orðið þegar breyting verður á þeim 
ferðamannahóp sem svæðið höfðar til. 

Þegar metið er ástand innviða og hver staða þeirra er með tilliti til þolmarka umhverfisins, 
þolmarka ferðamanna og þeirrar stefnu sem mörkuð hefur verið fyrir hvern stað þarf að 
taka inn marga þætti. Það sem einkum er erfitt við slíkt mat er að meta hvað er hæfilegt 
og hvað ekki og vita hvar þolmörkin liggja. Tilgangurinn með rannsókn á ástandi innviða er 
að afla upplýsinga þannig að skipulagsyfirvöld og stjórnvöld hafi betri yfirsýn yfir ástand 
ferðamannastaða. Með úttekt ferðamannastaða eins og gerð var í þessari tilviksrannsókn 
má fá upplýsingar sem hægt er að nýta á þann veg að auðveldara sé að gera 
stefnumörkun fyrir ferðamennsku á miðhálendinu. Með góðri skipulagningu 
ferðamannasvæða er talið að mögulegt sé að bregðast við og gera ráðstafanir áður en 
óæskileg áhrif vegna ferðamennsku verða of mikil (Butler, 1999). Ekki er til neitt töfraráð 
um skipulag ferðamannastaða eða einhver töfratala um hæfilegan fjölda ferðamanna á 
hverjum stað en með mælingum og rannsóknum eru betri möguleikar á vöktun svæða og 
út frá þeim er hægt að gera sér grein fyrir hvert ástand og þróun hvers svæðis er á 
hverjum tíma. Á miðhálendi Íslands er gróður afar viðkvæmur og vaxtatími plantna stuttur 
(Guðrún Gísladóttir, 2001, 2003a, 2003b; Thórhallsdóttir, 1997, 2002). Því er mikilvægi 
innviða eins og göngustíga, göngupalla og göngubrúa, góðra merkinga og stika eða banda 
sem takmarka aðgang út fyrir stíga mjög mikilvæg á miðhálendinu til að auka þolmörk 
umhverfis, ásamt því að fræða ferðamenn um góða umgengni. 

Margar leiðir eru færar að stjórnun ferðamennsku og takmörkunum á áhrifum vegna 
hennar á miðhálendi Íslands. Mikið hefur verið rætt um aðferðir eins og takmörkun á 
fjölda ferðamanna og meiri dreifingu ferðamanna um landið. Einnig er mikil umræða um 
hvernig hægt er að fá auknar tekjur frá ferðamönnum til að byggja upp meiri aðstöðu á 
ferðamannastöðum (Alta ehf. 2013). Ekki hefur verið gerð úttekt á hversu mikið 
heildarfjármagn þarf til slíkrar uppbyggingar. Nú hefur fjármagn sem sett er til 
uppbyggingar ferðamannastaða á landinu verið aukið verulega, úr 50 milljónum í 500 
milljónir á ári og áður en lengra er haldið þarf að kanna hvaða áhrif það hefur á 
ferðamannastaði og upplifun ferðamanna. Þó vissulega sé nauðsynlegt að byggja meiri 
innviði á mörgum vinsælum ferðamannastöðum þá þarf einnig að huga að því hvernig 
vernda má náttúruna á stöðum sem ekki myndu teljast sem vinsælir ferðamannastaðir en 
ágangur ferðamanna á þá eykst jafnt og þétt. Samkvæmt rannsóknum er tiltölulega mestu 
áhrif vegna ferðamanna á staði fyrst á meðan staðurinn er að byggjast upp (Cole, 1985).  

Ef einhverjir ferðamannastaðir missa aðdráttarafl sitt vegna of mikils ágangs og 
ferðamenn hætta að koma á þá, er mikil hætta á að umferð ferðamanna beinist annað og 
þá geta svipuð eða sömu vandamál skapast á öðrum stöðum. Ef ætlunin er að halda 
einhverjum svæðum ósnortnum er því ekki æskilegt að dreifa ferðamönnum sem víðast, 
að minnsta kosti ekki á miðhálendinu. Stefna í ferðamálum miðar að því að dreifa 
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ferðamönnum um landið og fjölga seglum (Ferðamálastofa, 2011). Til þess þarf gott 
skipulag og uppbyggingu innviða á þeim stöðum þar sem búa á til nýja ferðamannastaði. 
Til þess að þetta sé mögulegt þarf að vera góð samvinna við ferðaskipuleggjendur. Á 
miðhálendinu eru það t.d. aðilar eins og Ferðafélag Íslands og ferðafélagið Útivist því mikil 
aðsókn er ferðir á þeirra vegum og í gististaði þeirra. Ef fjölga á ferðamannastöðum á 
miðhálendinu þarf að vera búið að byggja upp aðstöðu og innviði áður en ferðamennskan 
eykst að ráði þar sem náttúra hálendisins þolir illa ágang. Mögulega er betra að byggja 
frekar upp meiri aðstöðu á núverandi ferðamannastöðum á miðhálendinu en fjölga 
stöðum nema mjög vel sé staðið að undirbúningi nýrra staða. Það er mjög kostnaðarsamt 
að byggja upp aðstöðu á mörgum stöðum, einkum þar sem innviðirnir nýtast einungis 
stuttan tíma ársins. 

Ein aðferð við stjórnun ferðamennsku er að takmarka aðgang að stöðum. Það er hægt t.d. 
með lítilli uppbyggingu þjónustu, gjaldi, skráningu, slæmu aðgengi o.fl. Takmörkun á fjölda 
ferðamanna á ákveðna staði hefur verið notaður í stjórnun, t.d. á mjög vinsæla staði eins 
og Mt. Everest og Suðurskautslandið (Bosselman, Peterson og McCarthy, 1999). Í mörgum 
þjóðgörðum erlendis er ferðamennsku gjarnan stjórnað og umferð ferðamanna ekki frjáls. 
Sumstaðar hafa verið settar á takmarkanir á ferðum gesta um þjóðgarða t.d. á umferð 
vélknúinna ökutækja eins og víða í þjóðgörðum í Bandaríkjunum (Cole, 2009). Í 
Skandinavíu er réttur fólks til að hafa óskertan aðgang að stöðum fremur hár og réttur 
fólks í Noregi er mjög mikill til að ferðast um landið án þess að greiða gjald fyrir, því þar er 
talið að það sé réttur allra að njóta náttúrunnar (Lov om friluftslivet nr. 16/1957). Hér á 
landi er réttur almennings um frjálst aðgengi að óræktuðu landi. Í því felst að náttúran sé 
sameign allra landsmanna og öllum sé frjálst að njóta gæða hennar (Umhverfisráðuneytið, 
2011). Því er erfitt að beita þeirri aðferð að hefta aðgang fólks að ferðamannastöðum. 
Auðvelt er að rukka gjald á ferðamannastöðum sem eru í einkaeign og takmarka með því 
móti aðgang ef vilji er fyrir því. Á miðhálendi Íslands er það erfiðara þar sem eignar- og 
umsjónarréttur svæða er oft margslunginn. Með háum gjöldum að ferðamannastöðum er 
hægt að takmarka fjölda ferðamanna sem koma þangað en þá er einnig gengið á rétt 
annara sem ekki hafa fjármagn til að greiða fyrir að koma á slíka staði.  

Ábyrgð á uppbyggingu innviða og ástandi þeirra á ferðamannastöðum er á margra 
höndum. Ekki er skýrt á ábyrgð hverra uppbygging innviða er. Eigendur innviða á 
ferðamannastöðum eru í flestum tilfellum rekstraraðilar ferðamennsku á stöðunum, 
sveitarfélög eða ríkið. Umhverfisstofnun er í einhverjum tilfellum eigandi þar sem 
ferðamannastaðir eru inni á friðlýstum svæðum og stjórn Vatnajökulsþjóðgarðar er 
eigandi einhverra innviða innan hans. 

Nú nýlega var stofnaður Framkvæmdarsjóður ferðamannastaða og eru markmið með 
honum að stuðla að uppbyggingu, viðhaldi og verndun ferðamannastaða og þannig draga 
úr álagi á fjölsótta ferðamannastaði en einnig að fjölga viðkomustöðum ferðafólks 
(Ferðamálastofa, e.d.-a). Fjármagn í þennan sjóð hefur komið frá gistináttagjaldi og útdeilt 
úr honum eftir umsóknum. Það verður til þess að stjórn sjóðsins hefur ekkert um það að 
segja hverjir sækja um heldur einungis hvernig úthlutun er. Stór svæði á miðhálendinu 
hafa verið vernduð skv. reglugerðum og er 37% miðhálendisins friðlýst svæði. Þegar svæði 
hafa verið vernduð getur það takmarkað uppbyggingu á innviðum og hvernig notkun 
þessara svæða er fyrir ferðamennsku. Ef litlir innviðir eru byggðir á slíkum svæðum getur 
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ásýnd svæðanna versnað einkum ef innviðir styðja ekki náttúruna fyrir ágangi. Við úttekt 
Umhverfisstofnunar kom í ljós að ástand margra friðlýstra svæða er slæmt vegna fjölda 
ferðamanna (Umhverfisstofnun, 2010; 2013). Það er á ábyrgð þeirra sem hafa sett fram 
stefnu fyrir slík svæði að fylgjast með að þeirri stefnu sé framfylgt og framfylgja aðgerðum 
sem vernda náttúruna hvort sem það er með stjórnun á aðgengi eða uppbyggingu 
aðstöðu.  

Stefnumarkanir sem settar hafa verið af stjórnvöldum setja viðmið fyrir nýtingu svæða. 
Stefnumörkun getur verið almenn stefnumörkun í landinu eins og stefna um sjálfbærni og 
stefnumörkun fyrir ferðamennsku en einnig eru stefnur sem marka nánar skipulag hvers 
staðar eins og t.d. svæðisskipulag, deiliskipulag og verndun svæða. Sem dæmi þá er 
ferðamannastöðum í svæðisskipulagi miðhálendisins skipt í hálendismiðstöðvar, 
jaðarmiðstöðvar, skálasvæði og fjallasel (Umhverfisráðuneytið og Skipulagsstofnun, 
1999). Ferðamennska á miðhálendinu er ekki alls staðar eins og misjafnar áherslur eru í 
uppbyggingu aðstöðu fyrir ferðamennsku eftir stöðum. Í Skipulagi miðhálendisins er gert 
ráð fyrir að uppbygging ferðamannaaðstöðu verði á jaðarsvæðum miðhálendisins 
(Umhverfisráðuneytið og Skipulagsstofnun, 1999). Þegar slík stefna er sett fram þarf að 
huga að því hvað skal gera á stöðum eins og Landmannalaugar þar sem mjög mikill fjöldi 
ferðamanna kemur og ásýnd fer versnandi. Landmannalaugar eru skipulagðar sem 
skálasvæði en á slíkum svæðum er ekki stefna um mikla uppbyggingu innviða. Ef markmið 
er að uppbygging gistiaðstöðu og þjónustu sé á jaðarsvæðum þá þarf að gera ráð fyrir að 
ferðamenn sem ferðast utan þess svæðis þurfi einnig þjónustu eins og þjónustu fyrir 
dagsgesti. Dagsgestir geta valdið heilmiklu álagi á innviði en oft er aðstaða 
ferðamannastaða fremur skipulögð fyrir gesti í skála og á tjaldsvæðum. Dagsgestir borga í 
flestum tilfellum mjög lítið gjald fyrir afnot af aðstöðu á ferðamannastaðnum sjálfum og 
því getur orðið minni áhersla á uppbyggingu aðstöðu fyrir þá heldur en þá gesti sem 
greiða meira.  

Butler (1999) segir m.a. að án mælinga og vöktunar sé „notkun orðsins sjálfbærni 
merkingarlaus“. Íslendingar hafa sett fram stefnu um sjálfbærni sem miðar að því að skila 
landinu eins til afkomendanna (Umhverfisráðuneytið, 2002). Til að sjá hvort slíkri stefnu 
er fylgt eftir hvað varðar ferðamennsku þurfa að vera til upplýsingar um hver staða 
ferðamannastaða er á hverjum tíma. Hér á landi hafa verið samþykktar stefnumarkanir í 
ferðamennsku þar sem fjallað er um að nauðsynlegt sé að gera mælingar og áhersla á að 
auka með verulegum hætti grunnþætti eins og tölulegar upplýsingar, kannanir, rannsóknir 
og spár (Ferðamálastofa, 2011). Raunin er samt sú að lítið hefur verið hafa verið gert af 
mælingum og vöktun á álagi innviða og umhverfis á ferðamannastöðum á miðhálendi 
Ísland. Mikil þörf er á rannsóknum á ástandi innviða á ferðamannastöðum en töluvert 
mikil umræða hefur orðið hér á landi um að þolmörkum innviða margra ferðamannastaða 
sé náð og ástand umhverfis sumra staða sé slæmt (t.d. Guðjón Bragason, 2012; 
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 2012; Umhverfisstofnun, 2010, 2013). Merkingarlaust er 
að setja fram markmið ef ekki er stefna eða áætlun um að fara eftir slíkum markmiðum og 
bregðast við áður en í óefni er komið. 
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7.4  Framtíð ferðamennsku á miðhálendi Íslands 
Mikil aukning hefur verið í ferðamannastraum til landsins og talið er að ferðamönnum 
muni fjölga á næstu árum (Edward H. Huijbens, 2013). Ásókn ferðamanna inn á 
miðhálendið er mikil en lítið er vitað nánar um ferðir fólks á miðhálendi Íslands þar sem 
fáar mælingar á dreifingu ferðamanna hafa verið gerðar og aðgangur að tölulegum 
upplýsingum getur verið erfiður. Hafnar eru auknar mælingar á umferð á miðhálendinu og 
með þeim skapast möguleikar á að kanna betur dreifingu ferðamanna. Höfuðáhersla 
íslenskra stjórnvalda í sambandi við stefnumörkun ferðamennsku síðustu ár hefur verið að 
fjölga ferðamönnum, en tekjur vegna ferðamanna hafa jákvæð áhrif á efnahag 
þjóðarinnar (Ferðamálastofa, 2011). Hvort ferðaþjónustan og innviðir hennar eru tilbúin 
fyrir aukningu ferðamannastraums og hvort viðkvæm íslensk náttúra er tilbúin fyrir ágang 
svo margra ferðamanna er erfitt að segja. Til að hægt sé að fara í markvissa uppbyggingu 
þurfa að liggja fyrir markmið og stefna fyrir ferðamennsku á miðhálendinu.  

Unnið er að slíkri stefnumörkun (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2010a) en erfitt getur verið að 
vinna slíka stefnumörkun fyrir stjórnendur ef aðgangur að gögnum og grunnrannsóknum 
er lítill. Nauðsynlegt er að byggja upp gagnagrunn með upplýsingum um hvaða innviðir 
eru á ferðamannastöðum, hvert sé álag og ástand þeirra og hvernig umferð ferðamanna 
um miðhálendið er háttað.  

Oft er talað um hversu mörgum ferðamönnum við getum tekið á móti og jafnvel hversu 
mörgum við viljum taka á móti. Ferðamennska er ekki þannig að hægt sé að ákvarða 
hversu margir koma til landsins, þó hægt sé að hafa þar einhver áhrif með 
markaðssetningu. Fremur þarf að huga að því að taka vel á móti þeim sem koma, hafa af 
ferðaþjónustunni tekjur og lágmarka þau neikvæðu áhrif sem ferðamenn geta haft.  
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8  Lokaorð 
Mjög áhugavert hefur verið að rannsaka ástand innviða á ferðamannastöðum á 
miðhálendinu og hanna kvarða til að meta álag á þeim. Það kom höfundi á óvart til hversu 
margra þátta þarf að horfa svo hægt sé að útbúa slíka kvarða. Engan veginn verður sagt 
að kvarðarnir sé algjörlega tilbúnir eins og þeir líta út núna. Þeir gefa þó yfirlit yfir flesta 
þá þætti sem þarf að hafa í huga við mat á innviðum ferðamannastaða á miðhálendinu. 
Gaman væri ef fleiri aðilar vildu prófa kvarðana til að sjá hvernig þeir nýtist öðrum við 
úttekt ferðamannastaða. Sömuleiðis væri fróðlegt að vita hvaða áhrif sú uppbygging 
innviða sem nú hefur orðið hefur á upplifun ferðamanna.  

Markmið um sjálfbærni eru sett fram vegna þess að viljum að börnin okkar hafi sömu 
möguleika í lífinu og við sjálf. Við viljum gjarna bæta ástandið en kannski á einhvern hátt 
án þess að vita með hvaða leiðum við náum markmiðunum. Þó hugtakið sjálfbærni sé 
kannski frekar nýlegt þá er hugsunin afar gömul. Lýsandi fyrir þessa hugsun er gamalt 
orðatiltæki frá Kenýa: „Þú hefur ekki fengið landið til eignar frá foreldrum þínum, þú hefur 
það að láni frá börnum þínum“. 

Það er því ljóst að til að ferðaþjónustan geti þróast í landinu í takt við sjálfbæra þróun þarf 
að halda áfram að byggja upp þekkingu á ástandi ferðamannastaða og ferðamálum 
almennt í landinu.  

 

 

  



90 
 



91 
 

Heimildir 
Alta ehf. (2013). Fjármögnun uppbyggingar og viðhalds ferðamannastaða. Yfirlit yfir 

gjaldtökuleiðir. Reykjavík: Ferðamálastofa.  

Anna Dóra Sæþórsdóttir. (2003). Þolmörk ferðamennsku, fræðilegur bakgrunnur. Í Anna 
Dóra Sæþórsdóttir (Ritstj.), Þolmörk ferðamennsku í friðlandi á Lónsöræfum (bls. 
1-12). Akureyri: Ferðamálaráð Íslands, Háskólinn á Akureyri, Háskóli Íslands.  

Anna Dóra Sæþórsdóttir. (2006). Skipulag náttúruferðamennsku með hliðsjón af 
viðhorfum ferðamanna. Landabréfið, 22 (1), 3-20.  

Anna Dóra Sæþórsdóttir. (2009). Kafað ofan í kjölinn á viðhorfum ferðamanna á Kili. 
Reykjavík: Land- og ferðamálafræðistofa. 

Anna Dóra Sæþórsdóttir. (2010a). Haldið af stað með áætlun um ferðamennsku á 
miðhálendi Íslands. Reykjavík: Félagsvísindastofnun.  

Anna Dóra Sæþórsdóttir. (2010b). Planning Nature Tourism in Iceland based on Tourist 
Attitudes. Tourism Geographies, 12(1 ), 25-52.  

Anna Dóra Sæþórsdóttir. (2010c). Tourism Struggling as the Icelandic Wilderness is 
Developed. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 10(3), 334-357.  

Anna Dóra Sæþórsdóttir. (2012). Ferðamennska á miðhálendi Íslands: Staða og spá um 
framtíðarhorfur. Reykjavík: Land- og ferðamálafræðistofa.  

Anna Dóra Sæþórsdóttir, Rannveig Ólafsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson. (2007). 
Ferðamennska við Laka. Höfn í Hornafirði: Háskólasetrið á Hornafirði.  

Anna Dóra Sæþórsdóttir, Rannveig Ólafsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson. (2009). Hálendi 
Íslands, auðlind útivistar og ferðamennsku. Rannsóknir sem undirstaða skipulags. 
Náttúrufræðingurinn, 78(1-2), 33-46. 

Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson. (2012). Áhrif Hólmsárvirkjunar á 
ferðamennsku og útivist. Reykjavík: Landsvirkjun og Orkusalan ehf.  

Anna Dóra Sæþórsdóttir og Þorkell Stefánsson. (2012). Þolmörk ferðamanna í Friðlandi að 
Fjallabaki. Reykjavík: Umhverfistofnun og Háskóli Íslands.  

Anna Mjöll Guðmundsdóttir og Anna Dóra Sæþórsdóttir. (2010). Uppbygging og skipulag 
ferðamennsku í Landmannalaugum - Niðurstöður rannsóknar sumarið 2009. 
Reykjavík: Háskóli Íslands.  

Asakura, Y. og Hato, E. (2004). Tracking survey for individual travel behaviour using 
mobile communication instruments. Transportation Research Part C: Emerging 
Technologies, 12(3-4 SPEC.ISS.), 273-291.  

Asakura, Y. og Iryo, T. (2007). Analysis of tourist behaviour based on the tracking data 
collected using a mobile communication instrument. Transportation Research Part 
A: Policy and Practice, 41(7), 684-690. 



92 
 

Ásgeir Jónsson, Njáll Trausti Friðbertsson og Þórhallur Ásbjörnsson. (2006). Hagræn áhrif 
ferðaþjónustu - greint eftir svæðum á Íslandi. Akureyri: Ferðamálasetur Íslands.  

Bartelmus, P. (1997). Measuring Sustainability: Data Linkage and Integration. Í B. Moldan 
og S. Billharz (Ritstj.), Sustainability Indicators: Report of the project on indicators 
of sustainable development (bls. 110-118). Chichester: John Wiley and Sons.  

Bell, S. og Morse, S. (1999). Sustainability Indicators, measuring the immeasurable? 
London: Earthscan Publications.  

Bell, S. og Morse, S. (2003). Measuring Sustainability, learning from doing. London: 
Earthscan Publications.  

Bergþóra Aradóttir. (2003a). Innviðir í friðlandi á Lónsöræfum. Í Anna Dóra Sæþórsdóttir 
(Ritstj.), Þolmörk Lónsöræfi (bls. 25-38). Akureyri: Ferðamálaráð Íslands, Háskóli 
Íslands og Háskólinn Akureyri.  

Bergþóra Aradóttir. (2003b). Innviðir í Landmannalaugum. Í Bergþóra Aradóttir (Ritstj.), 
Þolmörk ferðamennsku í Landmannalaugum (bls. 7-21). Akureyri: Ferðamálaráð 
Íslands, Háskóli Íslands, Háskólin á Akureyri og Ferðamálasetur Íslands.  

Bergþóra Aradóttir (Ritstj.). (2003c). Þolmörk ferðamennsku í Landmannalaugum. 
Akureyri: Ferðamálaráð Íslands, Háskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri, 
Ferðamálasetur Íslands.  

Blackstock, K. L., McCrum, G., Scott, A. og White, V. (2006). A framework for developing 
indicators of sustainable tourism. Aberdeen: The Macaulay Institute.  

Borgný Katrínardóttir. (2008). Áhrif ferðamanna á atferli refa við greni á Hornströndum. 
Bolungarvík: Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum.  

Bosselman, F., Peterson, C. og McCarthy, C. (1999). Managing tourism growth: Issues and 
applications. Washington DC: Island Press. 

Brundtland, G. (1987). Report of the World Commission on Environment and 
Development: Our Common Future. Oxford: UN Documents.  

Buckley, R. (2003). Ecological Indicators of Tourist Impacts in Parks. Journal of Ecotourism, 
2(2), 54-66. 

Buckley, R., Robinson, J., Carmody, J. og King, N. (2008). Monitoring for management of 
conservation and recreation in Australian protected areas. Biodiversity and 
Conservation, 17(14), 3589-3606.  

Buckley, R. (2011). Tourism and Environment. Annual Review of Environment and 
Resources, 36, 397-416.  

Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism 
Management, 21(1), 97-116.  

Butler, R. (1980). The concept of tourist area cycle of evolution: Implications for 
management of resources. Canadian Geographer,14, 5-12.  

Butler, R. (1999). Sustainable tourism: A state of the art review. Tourism Geographies, 1, 
7-25.  



93 
 

Carey, D. I. (1993). Development based on carrying capacity: A strategy for environmental 
protection. Global Environmental Change, 3(2), 140-148.  

Cessford, G. og Muhar, A. (2003). Monitoring options for visitor numbers in national parks 
and natural areas. Journal for Nature Conservation, 11(4), 240-250.  

Chamberlain, K. (1997). Carrying capacity, í UNEP Industry and Environment, No. 8 
(January-June). Paris: UNEP. 

Cole, D. (1983). Assessing and monitoring backcountry trail condition. Ogden: USDA FS 
Intermountain Research Station. 

Cole, D. (Ritstj.). (1985). Management of ecological impacts of wilderness areas in the US. 
England: RERG.  

Cole, D. (1989). Wilderness Campsites Monitoring Methods: A Sourcebook. Ogden: USDA 
FS Intermountain Research Station. 

Cole, D. (2009). Ecological Impacts of Wilderness Recreation and Their Management. Í C. 
P. Dawson og J. C. Hendee (Ritstj.), Wilderness Management (bls. 357-391). 
Colorado: Color House Graphics.  

Concalves, V. F. C. og Aguas, P. M. R. (1997). The concept of life cycle: An application to 
the tourist product. Journal of Travel Research, 36(2), 12-22.  

Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D. og Wanhill, S. (2008). Tourism, principle and 
practice. Milan: British Library Cataloguing.  

Deng, J., King, B. og Bauer, T. (2002). Evaluating natural attractions for tourism. Annals of 
Tourism Research, 29(2), 422-438.  

Dixon, G., Hawes, M. og McPherson, G. (2004). Monitoring and modelling walking track 
impacts in the Tasmanian Wilderness World Heritage Area, Australia. Journal of 
Environmental Management, 71(4), 305-320.  

Du Pisani, J. A. (2006). Sustainable development – historical roots of the concept. 
Environmental Sciences, 3(2), 83-96.  

Eagles, P. F. J. og McCool, S. F. (2002). Tourism in National Parks and Protected Areas: 
Planning and Management. London: CABI publishing.  

Eagles, P. F. J., McCool, S. F. og Haynes, C. D. (2002). Sustainable Tourism in Protected 
Areas- Guidlines for Planning and Management. United Kingdom: IUCN Gland.  

Edward H. Huijbens. (2013). Brýnt að skapa sátt um nýtingu ferðamannastaða. 
Ferðaþjónusta, tímarit Landsbankans, 2(1), 32-37. 

Edward H. Huijbens og Ása Margrét Einarsdóttir. (2012). Kortlagning auðlinda 
ferðaþjónustu nær Fjallabaki. Akureyri: Rannsóknamiðstöð ferðamála.  

Edward Huijbens og Karl Benediktsson. (2012). Automobile authorship of landscapes: 
Agency in the interior of Iceland. Í J. Kolen (Ed.) Biographies of the Landscape. 
Amsterdam: XX, pp. in press.  

English, D. B. K., Kocis, S. M., Zarnoch, S. J. og Arnold, J. R. (2006). Forest Service National 
Visitor Use Monitoring Process. Washington: Research Method Documentation. 



94 
 

Ferðafélag Íslands. (e.d.). Heimasíða Ferðafélags Íslands. Sótt 12. nóv 2012 af 
http://www.fi.is/forsida/ 

Ferðamálastofa. (2006). Leiðbeiningarit um uppbyggingu tjaldsvæða. Reykjavík: 
Höfundur. 

Ferðamálastofa. (2007). Ferðaþjónusta fyrir alla - Flokkunarviðmið fyrir aðgengi að 
áningar- og útivistarsvæðum á Íslandi. Reykjavík: Ferðamálastofa, Öryrkjabandalag 
Íslands, Ferðaþjónusta bænda, SAF og Ferðamálasamtök Íslands.  

Ferðamálastofa. (2011). Ferðamálaáætlun 2011-2020. Reykjavík: Höfundur.  

Ferðamálastofa. (2012a). 1,5 milljarður til uppbyggingar ferðamannastaða á næstu 
þremur árum. Sótt 4. mars 2013 af http://www.ferdamalastofa.is/is/um-
ferdamalastofu/frettir/1-5-milljardur-til-uppbyggingar-ferdamannastada-a-naestu-
thremur-arum. 

Ferðamálastofa. (2012b). 69 milljónum úthlutað úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða. 
Sótt 19. des 2012 af 
http://ferdamalastofa.is/Category.mvc/DisplayElement?catid=795&moduleid=220
&sid=7924. 

Ferðamálastofa. (2012c). Stefna og sýn Ferðamálastofu. Sótt 14. nóv 2012 af 
http://ferdamalastofa.is/Category.mvc/Display/764. 

Ferðamálastofa. (2013). Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum, apríl 2013. Reykjavík: Höfundur. 

Ferðamálastofa. (e.d.-a). Framkvæmdasjóður ferðamannastaða. Sótt 15. mars 2013 af 
http://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/framkvaemdasjodur-
ferdamannastada. 

Ferðamálastofa. (e.d.-b). Fjöldi ferðamanna. Sótt 15. mars 2013 af 
http://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fjoldi-ferdamanna. 

Ferðamálastofa. (e.d.-c). Úthlutaðir styrkir. Sótt 15. mars 2013 af 
http://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/styrkir-
ferdamalastofu/uthlutadir-styrkir-ferdamalastofa. 

Ferðamálastofa. (e.d.-d). Visit Iceland upplýsingabrunnur um ferðalög á Íslandi, 
gagnavefsjá Ferðamálastofu. Sótt 2. mars 2013 af 
http://is.visiticeland.com/Leitarnidurstodur/?area=3&type=4&subtype=&keyword
=Leitarstrengur. 

Ferðamálastofa, Slysavarnarfélagið Landsbjörg og Umhverfisstofnun. (2011). Öryggi á 
ferðamannastöðum, stefna til 2015 - drög. Reykjavík: Höfundur. 

Fernández, J. og Rivero, M. (2009). Measuring tourism sustainability: proposal for a 
composite index. Tourism Economics, 15(2), 277-296.  

Floyd, M. F., Jang, H. og Noe, F. P. (1997). The relationship Between Environmental 
Concern and Acceptability of Environmental Impacts among Visitors to Two 
National Park Settings. Journal of Environmental Management, 51, 391-412.  

Frissell, S. S. (1978). Judging Recreation Impacts on Wilderness Campsites. Journal of 
Forestry, 76(8), 481-483.  



95 
 

Gartner, W. C. (1996). Tourism Development: Principles, Processes, and Policies. New 
York: Van Rostrand Reinhold.  

Griffin, T., Moore S., Crilley, G., Darcy, S. og Schweinsberg, S. (2010). Protected area 
management Collection and Use of Visitors data. Vol.1. Summary and 
Reccomondations. Queensland: CRC for Sustainable Tourism.  

Guðjón Bragason. (2012). Aðgengi, umgengni og framtíð ferðamannastaða á Íslandi. 
Erindi var flutt á morgunverðarmálþing Félags leiðsögumanna föstudaginn 26. 
október 2012. Sótt 3. mars 2013 af 
http://www.touristguide.is/index.php?option=com_content&task=view&id=2122. 

Guðmundur Ingi Guðbrandsson. (2012). Aðgengi, umgengni og framtíð ferðamannastaða 
á Íslandi. Fundur félags leiðsögumanna. Sótt 3. mars 2013 af 
http://landvernd.is/Portals/0/_FrettaSkjol/Fyrirlestur%20Landverndar_GIG%2026
okt%202012_Felag%20leidsogumanna.pdf. 

Guðrún Gísladóttir. (2001). Þolmörk vistkerfisins í þjóðgarðinum í Skaftafelli - áhrif 
gönguferðamanna á gróður og jarðveg. Í Anna Dóra Sæþórsdóttir (Ritstj.), Þolmörk 
ferðamennsku í þjóðgarðinum í Skaftafelli (bls. 71-106). Akureyri: Ferðamálaráð 
Íslands, Háskólinn á Akureyri og Háskóli Íslands.  

Guðrún Gísladóttir. (2003a). Áhrif ferðamanna á göngustíga í friðlandi á Lónsöræfum. Í 
Anna Dóra Sæþórsdóttir (Ritstj.), Þolmörk Lónsöræfi (bls. 25-41). Akureyri: 
Ferðamálaráð Íslands, Háskóli Íslands og Háskólinn á Akureyri.  

Guðrún Gísladóttir. (2003b). Áhrif ferðamanna á umhverfi Landmannalauga. Í Berþóra 
Aradóttir (Ritstj.), Þolmörk ferðamennsku í Landmannalaugum (bls. 23-49). 
Akureyri: Ferðamálaráð, Háskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri og Ferðamálasetur 
Íslands.  

Gunnar Thór Jóhannesson, Edward Hákon Huijbens og Richard Sharpley. (2010). Iceland 
Tourism: Past directions-Future challenges. Tourism Geographies, 12(2), 278-301. 

Hadwen, W. L., Hill, W. og Pickering, C. M. (2008). Linking visitor impact research to visitor 
impact monitoring in protected areas. Journal of Ecotourism, 7(1), 1-7.  

Hagstofa Íslands. (2013a). Fjöldi gistinátta í Landmannalaugum, Landmannahelli, 
Hrafntinnuskeri og Álftavatni á árunum 2000-2013. Gögn úr gagnagrunni. Unnið af 
Hildi Kristjánsdóttur starfsmanni Hagstofu Íslands, 7. mars 2013. 

Hagstofa Íslands. (2013b). Talnaefni. Gistinætur í skálum og óbyggðum eftir mánuðum. 
Sótt 6. júní af http://www.hagstofan.is/Hagtolur/Ferdamal-samgongur-UT/Gisting. 

Hammer, T. (2007). Biosphere Reserves: An Instrument for Sustainable Regional 
Development? The Case of Entlebuch, Switzerland. Í I. Mose (Ritstj.), Protected 
Areas and Tegional Development in Europe(bls. 39-54). England, USA: Ashgate 
Publishing.  

Hellismenn. (e.d.). Landmannahellir heimasíða. Sótt 21. febrúar 2013 á 
http://www.landmannahellir.is/ 

Higginbottom, K. (Ritstj.). (2004). Wildlife tourism, impacts management and planning. 
Australia: Common Ground Publishing.  



96 
 

Hill, W. og Pickering, C. (2009). Comparison of condition class, point sampling and track 
problem assessment methods in assessing the condition of walking tracks in New 
South Wales protected areas. Australia: CRC for Sustainable Tourism. 

Inskeep, E. (1991). Tourism Planning. An Integrated and Sustainable Development 
Approach. New York: John Wiley & sons. 

Jaana-Marja Rotinen. (2011). Mat á ástandi vegar um Fljótshlíðarafrétt og nánasta 
umhverfi hans. (BS-ritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík). Sótt af 
http://skemman.is/item/view/1946/8567. 

Jafari, J. (2000). Encyclopedia of tourism. London: Routledge.  

Jewell, M. C. og Hammit, W. E. (2000). Assessing soil erosion on trails: A comparison of 
techniques. USDA forest service proceedings. RMRS-P-15-Vol-5.  

Kostopoulou, S. og Kyritsis, I. (2006). A tourism carrying capacity indicators for protected 
areas. Anatolia: An international journal of tourism and hospitality research, 17(1), 
5-24.  

Landform og Ferðafélag Íslands. (2009). Tillaga að deiliskipulagi skálasvæðis við Álftavatn 
að Fjallabaki syðra. Reykjavík: Höfundur. 

Landform og Ferðafélag Íslands. (2010). Deiliskipulag skálasvæðisins við Hrafntinnusker. 
Reykjavík: Höfundur. 

Landmótun ehf. (2009). Landmannahellir, Rangárþingi ytra deiliskipulag, 2009. 
Kópavogur: Höfundur. 

Leung, Y.-F. og Marion, J. L. (1999). The influence of sampling interval on the accuracy of 
trail impact assessment. Landscape and Urban Planning, 43(4), 167-179.  

Lov om friluftslivet nr. 16/1957.  

Lime, D. W. (1970). Research for determining use capacities of the Boundary Waters 
Canoe Area. Naturalist, 21(4), 9-13.  

Lime, D. W. (1995). Principles of carrying capacity for parks and outdoor recreation areas. 
Acta Envir. Univ. Comenianae, 4-5, 21-28.  

Liu, Z. (2003). Sustainable tourism development: A critique. Journal of Sustainable 
Tourism, 11(6), 459-475.  

Lög um náttúruvernd nr. 44/1999. 

Lög um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007. 

Manning, R. og Freimund, W. (2004). Use of Visual Research Methods to Measure 
Standards of Quality for Parks and Outdoor Recreation. Journal of Leisure 
Research, 36(4), 557-579.  

Manning, T. (1999). Indicators of tourism sustainability. Tourism Management, 20(2), 179-
181. 

Mannvirkjastofnun. (2013). Leiðbeiningar. Sæluhús, veiðihús, fjallskálar o.fl. Reykjavík: 
Höfundur.  



97 
 

Marion, J. L. (1991). Developing a Natural Resource Inventory and Monitoring Program for 
Visitor Impacts on Recreation Sites. A Procedural Manual. Denver: USDI National 
Park Service.  

Marion, J. L. og Olive, N. (2006). Assessing and Understanding Trail Degradation: Results 
from Big South Fork National River and Recreational Area. Virgina: U.S. Geological 
Survey.  

Markaðs- og miðlarannsóknir. (2013). Ferðalög Íslendinga. Reykjavík: Ferðamálastofa. 

Martin, B. S. og Uysal, M. (1990). An examination of the relationship between carrying 
capacity and the tourism lifecycle: Management and policy implications. Journal of 
Environmental Management, 31, 327-333.  

Mathieson, A. og Wall, G. (1982). Tourism Economic, Physical and Social Impacts. New 
York: Longman Scientific & Technical. 

Matthews, K., Hill, G. og Hutchins, M. (2006). Integrated Modelling and Assessment of 
Agricultural Sustainability. United Kingdom: The Macaulay Institute.  

Mende, P. og Newsome, D. (2006) The assessment, monitoring and management of 
hiking trails: A case study from the Stirling Range National Park, Western Australia. 
Conservation Science 5(3) 285-295  

McCool, S. F., Clark, R. N. og Stankey, G. H. (2007). An assessment of frameworks useful 
for public land recreation planning. Portland: Department of Agriculture. 

McCool, S. F. og Lime, D. W. (2001). Tourism carrying capacity: Tempting fantasy or 
usefule reality? Journal of Sustainable Tourism, 9(5), 372-388.  

Mill, R. C. og Morrison, A. M. (1998). The Tourism System. An Introductory Text. Dubuque: 
Kendall Hunt Publishing Company.  

Miller, G. (2001). The development of indicators for sustainable tourism: Result of a 
Delphi survey of tourism researchers. Tourism Management, 22, 351-362.  

Nepal, S. K. (2003). Trail Impacts in Sagarmatha (Mt. Everest) National Park, Nepal: A 
Logistic Regression Analysis. Environmental Management, 32(3), 312-321.  

Newsome, D., Moore, S. A. og Dowling, R. K. (2013). Natural area tourism: Ecology, 
impacts and management. Bristol: Channel View Publications.  

Orams, M. B. (1996). A conceptual model of tourist-wildlife interaction: The case for 
education as a management strategy. Australian Geographer, 27(1), 39-51.  

Orams, M. B. (2002). Feeding wildlife as a tourism attraction: A review of issues and 
impacts. Tourism Management, 23(3), 281-293.  

Ólafur Örn Haraldsson (Ritstj.). (2010). Friðland að Fjallabaki. Reykjavík: Ferðafélag 
Íslands.  

Pickering, C. og Weaver, D. B. (2003). Nature-based tourism and sustainability: Issues and 
approacher. Í R. Buckley, Pickering, C. & Weaver, D.B. (Ritstj.), Nature based 
tourism, environment and land management (bls. 7-10). Oxon: CABI.  



98 
 

Pickering, C. M., Hill, W., Newsome, D. og Leung, Y. (2010). Comparing hiking, mountain 
biking and horse riding impacts on vegetation and soils in Australia and the United 
States of America. Journal of Environmental Management, 91(3), 551-562. 

Prato, T. (2001). Modeling carrying capacity for national parks. Ecological Economics, 
39(3), 321-331.  

Priskin, J. (2001). Assessment of natural resources for nature-based tourism: The case of 
the Central Coast Region of Western Australia. Tourism Management, 22(6), 637-
648.  

Rangárþing ytra (2009). Áfangaskýrsla 1: Fjallabakssvæðið – Samgöngur og ferðaþjónusta 
við Fjallabaksleið nyrðri. Hvolsvöllur: Rangárþing ytra. 

Rangárþing ytra. (2013). 43. fundur hreppsnefndar Rangárþings ytra, á kjörtímabilinu 
2010 - 2014, haldinn að Suðurlandsvegi 3 á Hellu, föstudaginn 1. febrúar 2013, kl. 
13.00. Sótt 1. Júní 2013 af 
http://ry.is/efni/43_fundur_hreppsnefndar_rang%C3%A1r%C3%BEings_ytra_2010
_2014. 

Rannveig Ólafsdóttir. (2007). Þolmörk umhverfis. Í Anna Dóra Sæþórsdóttir, Rannveig 
Ólafsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson (Ritstj.), Ferðamennska við Laka (bls. 35-48). 
Höfn: Háskólasetrið á Hornafirði.  

Rannveig Ólafsdóttir. (2011a). Eru áhrif ferðamennsku bara jákvæð? Erindi á Örráðstefnu. 
Sótt 21. febrúar 2013 af https://streymi.hi.is/videos/335/...-hva%c3%b0a-
t%c3%a6kif%c3%a6ri-eru-%c3%ad-nor%c3%b0urlj%c3%b3sunum?-hlutverk-
gagnrýnna. 

Rannveig Ólafsdóttir. (2011b). Virkjanaframkvæmdir - Böl eða blessun fyrir íslenska 
ferðaþjónustu? Í Ása Guðný Ásgeirsdóttir, Helga Björnsdóttir og Helga Ólafs 
(Ritstj.), Rannsóknir í félagsvísindum XII (bls. 211-219). Reykjavík: Háskóli Íslands. 

Reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002.  

Reglugerð um náttúrlega og óhefðbundna baðstaði, Drög. (2013). Sótt 8. maí 2013 af 
http://www.icelandofhealth.is/island/?p=305 

Reglugerð um neysluvatn nr. 536/2001. 

Rögnvaldur Guðmundsson. (2001). Ferðamenn á hálendi Íslands sumarið 2000 – 
Greinargerð unnin fyrir Orkustofnun. Reykjavík: Rannsóknir og ráðgjöf 
ferðaþjónustunnar. 

Rögnvaldur Ólafsson. (2007). Fjöldi ferðamanna og umferð bifreiða. Í Anna Dóra 
Sæþórsdóttir, Rannveig Ólafsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson (Ritstj.), Ferðamennska 
við Laka (bls. 21-34). Höfn: Háskólasetrið á Hornafirði.  

Rögnvaldur Ólafsson. (2012). Tourist distribution in time and space: A case study from the 
Icelandic Highlands. Í P. S. Fredman, M., Liljendahl, H., Mossing, A., og Laven, D. 
(Ritstj.), 6 th International Conference on Monitoring and Management of Visitors 
in Recreational and Protected Areas (bls. 28-30). Sweden: MMV6-Stockholm.  

Saarinen, J. (2006). Tradition of sustainability in tourism studies. Annals of Tourism 
research, 33(4), 1121-1140. 



99 
 

Samgönguráðuneytið. (2006). Ferðamálaáætlun 2006-2015. Reykjavík: Höfundur.  

Saveriades, A. (2000). Establishing the social tourism carrying capacity for the tourist 
resorts of the east coast of the Republic of Cyprus. Tourism Management, 21(2), 
147-156.  

Skipulagsstofnun. (2012). Landsskipulagsstefna 2013-2024 - Tillaga uppfærð með 
viðbrögðum Skipulagsstofnunar við athugasemdum. Reykjavík: Höfundur 

Stankey, G. H., McCool, S. F. og Stokes, G. L. (1984). Limits of Acceptable Change: A New 
Framework for Managing the Bob Marshall Wilderness Complex. Western 
Wildlands, 10(3), 33-37.  

Stankey, G. H., McCool, S. F. og Stokes, G. L. (1990). Managing for Appropriate Wilderness 
Conditions: The Carrying Capacity Issue. Í J. C. Hendee, G. H. Stankey og R. C. Lucas 
(Ritstj.), Wilderness Management (bls. 215-240). Colorado: Golden.  

Steinsholt. (2012a). Eldgjá í Skaftárhreppi, lýsing deiliskipulags fyrir þjónustusvæði og 
stígagerð. Laugalandi: Höfundur. 

Steinsholt. (2012b). Fjallabak Rammaskipulag norðan Mýrdalsjökuls Verkáætlun. Sótt 30. 
apríl 2013 á http://www.steinsholtsf.is/Skjol/Halendi/Fjallabak_verkaaetlun.pdf. 

Stoeckl, N., Walker, D., Mayocchi, C. og Roberts, B. (2004). Douglas Shire Sustainable 
Futures: Strategic Planning for Implementation Project Report. Canberra: CSIRO 
Sustainable Ecosystem. 

Sumner, E. (1936). Special report on a wildlife study of the High Sierra in Sequoia and 
Yosemite National Parks and Adjacent territory. Washington, DC: National Park 
Service Records, National Archives. 

Sveinn R. Traustason. (2011). Verkefni Ferðamálastofu í umhverfismálum. Útivera, 61-63.  

Thórhallsdóttir, T. E. (1997). Tundra ecosystems in Iceland. Í F. Wielgolaski (Ritstj.), Polar 
and alpine tundra. Ecosystems of the world, 3 (bls. 85-96). Amsterdam: Elservier.  

Thórhallsdóttir, T. E. (2002). Evaluating Nature and Wilderness in Iceland. USDA Forest 
Service Proceedings, RMRS-P-26.  

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. (1998). Ósnortin víðerni - niðurstaða starfshóps. Sótt 
1. júní 2013 á http://www.umhverfisraduneyti.is/utgefid-efni/nr/277 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. (2011). Samkomulag um friðlýsingu á Langasjó og 
hluta Eldgjár. Sótt 1. júní 2013 á 
http://www.umhverfisraduneyti.is/frettir/nr/1768. 

Umhverfisráðuneytið. (2002). Velferð til framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi - 
Stefnumörkun til 2020. Reykjavík: Höfundur.  

Umhverfisráðuneytið. (2010). Velferð til framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi - 
Áherslur 2010-2013. Reykjavík: Höfundur.  

Umhverfisráðuneytið. (2011). Náttúruvernd - Hvítbók um löggjöf til verndar náttúru 
Íslands. Reykjavík: Höfundur. 



100 
 

Umhverfisráðuneytið og Skipulagsstofnun. (1999). Miðhálendi Íslands, svæðisskipulag 
2015. Kópavogi: Höfundur.  

Umhverfisstofnun. (2004). Leiðbeiningar um rotþrær og siturlagnir. Meðferð skolps frá 
stökum húsum og litlum fráveitum utan þéttbýlis. Reykjavík: Höfundur.  

Umhverfisstofnun. (2010). Ástand friðlýstra svæða. Reykjavík: Höfundur.  

Umhverfisstofnun. (2013). Ástand friðlýstra svæða, yfirlit til umhverfisráðuneytisins. 
Reykjavík: Höfundur.  

Umhverfisstofnun. (e.d.-a). Friðland að Fjallabaki. Sótt 2. mars 2013 af 
http://www.ust.is/einstaklingar/nattura/fridlyst-svaedi/sudurland/fridland-ad-
fjallabaki/. 

Umhverfisstofnun. (e.d.-b). Friðlýst svæði. Sótt 1. júní 2013 af 
http://www.ust.is/einstaklingar/nattura/fridlyst-svaedi/. 

Umhverfisstofnun og Vegagerðin. (2012). Opnun Fjallvega. Sótt 30. apríl 2013 af 
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Opnun_fjallvega_is/$file/Opnun_fjallve
ga_is.pdf. 

Vatnajökulsþjóðgarður. (e.d.). Friðlýsing Vatnajökuls og helstu áhrifasvæða. Sótt 4. maí 
2013 á http://www.vatnajokulsthjodgardur.is/verndun-og-stjornun/. 

Vegagerðin. (2012). Umferðartoppur á Kjalvegi 2011 gengur til baka. Sótt 12. ágúst 2013 á 
http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/frettir/nr/5024. 

Vegagerðin. (e.d). Umferð á þjóðvegum. Sótt 4. maí 2013 á 
http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/umferdin/umfthjodvegum/. 

VSÓ ráðgjöf. (2010). Lambafellsgjá. Mörk ásættanlegra breytinga. Reykjavík: VSÓ ráðgjöf.  

Wagar, J. A. (1964). The carrying capacity of wild lands for recreation. Washington, D.C.: 
Society of American Foresters.  

Washburne, R. F. (1982). Wilderness recreation carrying capacity: Are numbers 
necessary? Journal of Forestry, 80, 726-728.  

White, V., McCrum, G., Blackstock, K. L. og Scott, A. (2006). Indicators and sustainable 
tourism: Literature review. Aberdeen: The Macaulay Institute. 

Wimpey, J. og Marion, J. L. (2011). A spatial exploration of informal trail networks within 
Great Falls Park, VA. Journal of Environmental Management, 92(3), 1012-1022. 

World Tourism Organization. (2004). Indicators of Sustainable Development for Tourism 
Destinations: A Guidebook. Spánn: Höfundur. 

Zhong, L., Deng, J., Song, Z. og Ding, P. (2011). Research on environmental impacts of 
tourism in China: Progress and prospect. Journal of Environmental Management, 
92(11), 2972-2983.  

Þingskjal nr. 1474/2009–2010. Þingsályktun um áætlun um ferðamennsku á miðhálendi 
Íslands. 138. löggjafarþing 19. mál.  

http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Opnun_fjallvega_is/$file/Opnun_fjallvega_is.pdf
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Opnun_fjallvega_is/$file/Opnun_fjallvega_is.pdf


101 
 

Viðauki – Niðurstöður úr matskvarða á 
rannsóknarstöðunum 
 

Skálar 
Land-

manna-
laugar 

Land-
manna-

hellir 

Hrafn-
tinnu-
sker 

Álfta-
vatn 

Matsþættir Stig Lýsing 

 • Hlutfall þeirra gesta sem 
heimsækja ferðamannastaðinn 
sem eiga kost á gisting í skála 

(fjöldi plássa í skála/ fjöldi 
dags-,tjald- og skálagesta) 

0 stig >20% gesta á kost á gistingu í skála 

 
0 0 0 

1 stig 20-11% gesta á kost á gistingu í skála 

    2 stig 10-5% gesta á kost á gistingu í skála 2 
   3 stig <5% gesta á kost á gistingu í skála 

    

•  Hlutfall fullbókaðra daga 
skála á hásumri 

0 stig <80% daga eru fullbókaðir 

 
0 

  1 stig 80-85% daga eru fullbókaðir 

  
1 1 

2 stig 86-95% daga eru fullbókaðir 

    3 stig 96-100 % daga eru fullbókaðir 3 
   

•  Hlutfall þeirra sem geta nýtt 
eldunarrými á sama tíma 

(fjölda hella /fjöldi skálagesta) 

0 stig >75% gesta geta notað rýmið á sama 
tíma 

 
0 

  
1 stig 75-51 % gesta geta notað rýmið á sama 

tíma 
   

1 

2 stig 50-25 % gesta geta notað rýmið á sama 
tíma 2 

 
2 

 3 stig <25 % gesta geta nýtt rýmið á sama tíma 

    

•  Hlutfall þeirra sem geta nýtt 
matarrými á sama tíma  (fjölda 

plássa /fjöldi skálagesta) 

0 stig >75% gesta geta notað rýmið á sama 
tíma 

 
0 0 0 

1 stig 75-51 % gesta geta notað rýmið á sama 
tíma 

    
2 stig 50-25 % gesta geta notað rýmið á sama 

tíma 2 
   3 stig <25 % gesta geta nýtt rýmið á sama tíma 

    

•  Fatarými við þurrk 

0 stig >1 snagi er fyrir hvern næturgest yfir ofni 
eða í þurrkrými 

 
0 

 
0 

1 stig 1-0,5 snagi fyrir hvern næturgest er yfir 
ofni eða í þurrkrými 1 

   
2 stig Örfáir snagar við ofn eða þurrk >0,5 snagi  

fyrir hvern gest 
  

2 
 

3 stig Ekkert þurrkrými eða engir snagar eru við 
þurrk 

    

• Hiti í skála 

0 stig Skálinn er alltaf nægjanlega heitur 0 0 0 0 

1 stig Þokkaleg kynding er  í skála, skálinn er 
oftast nægjanlega heitur 

    
2 stig Léleg kynding í skála, skálinn er oftast 

kaldur 
    3 stig Engin kynding er í skála 

    

•  Afstúkun. Möguleikar fólks á 
að sofa í einkaherbergjum eða 
fámennum herbergjum ef það 

kýs það 

0 stig Möguleiki er á einkaherbergi ≤2 

   
0 

1 stig Möguleiki er á herbergi fyrir 3-4 manns 1 1 
  2 stig Möguleiki er á herbergi fyrir 5-8 manns 

    
3 stig Aðeins er sameiginleg aðstaða fyrir alla 

eða meira en 9 manns í hverju herbergi 
  

3 
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•  Aðgangur að salerni 

0 stig Innangengt er úr svefnrými á sömu hæð 

    
1 stig Innangengt er úr svefnrými sem er þó 

ekki á sömu hæð 
 

1 
  

2 stig Það þarf að fara út á salerni, fjarlægð 
<100m 2 

 
2 2 

3 stig Það þarf að fara út á salerni, fjarlægð 
>100m 

    

•  Viðhald skála 

0 stig Innviðir skála eru heilir og þrifalegir 0 0 
 

0 

1 stig Innviðir skála eru heilir en ekki mjög 
þrifalegir 

  
1 

 
2 stig Innviðir skála eru máðir lélegir en ekki 

skemmdir og/eða skálinn er óhreinn 
    

3 stig Innviðir skála er brotnir rifnir eða 
illafarnir og/eða skálinn er mjög óhreinn 

    

 
 Samtals 13 2 11 4 

 
 
 
 
 
 
 

Tjaldsvæði 
Land-

manna-
laugar 

Land-
manna-

hellir 

Hrafn-
tinnu-
sker 

Álfta-
vatn 

Matsþættir Stig Lýsing 

•  Þéttni gesta á tjaldsvæðinu 
(stærð tjaldsvæðis/fjölda 

tjaldgesta) 

0 stig >80m2 eru á hvern gest 0 0 0 0 

1 stig 80-51m2 eru á hvern gest 

    2 stig 50-21m2 eru á hvern gest 

    3 stig <20m2 er á hvern gest 

    

•  Undirlag 

0 stig Svæðið er mjög vel gróið og gróðurþekja 
er >1m 

    
1 stig Svæðið er ágætlega gróið, þynnri 

gróðurþekja <1m 
 

1 
  

2 stig Svæðið er frekar illa gróið svæði sést 
víða í möl 

   
2 

3 stig Undirlag er möl eða svað 3 
 

3 
 

•  Afmörkun 

0 stig >5 flatir 

    1 stig  4-5 flatir 

    2 stig  2-3 flatir 2 2 
  3 stig Öll tjöld eru á sama stað á einni flöt 

  
3 3 

•  Aðgengi að mataraðstöðu 
(borð, bekkir, grill (eldun) og 

uppþvottaaðstaða) 

0 stig Allt upptalið 0 0 
 

0 

1 stig 2-3 af 4 

  
1 

 2 stig 1 af 4 

    3 stig Engin mataraðstaða 

    

• Aðgengi að salerni 

0 stig Salerni eru á tjaldsvæðinu og stutt að 
fara <100m frá miðpunkti tjaldsvæðis 0 0 0 0 

1 stig Salerni eru á tjaldsvæðinu 100-200m frá 
miðpunkti tjaldsvæðis 

    
2 stig Salerni eru á tjaldsvæðinu 201-300m frá 

miðpunkti tjaldsvæðis 
    

3 stig 
Ekki er salerni á tjaldsvæðinu eða 
töluvert langt að fara >300m frá 
miðpunkti tjaldsvæðis 
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• Traðk á tjaldsvæði 

0 stig 
Ekkert traðk er á tjaldsvæði – engir 
stígar (aðrir en lagðir stígar) og engir 
blettir þar sem sést í jarðveg 

    
1 stig Lítið traðk á tjaldsvæði - smá blettir en 

engir stígar 
  

1 
 

2 stig Nokkuð traðk á tjaldsvæði - stígar sjást 
og nokkrir blettir 

 
2 

  
3 stig 

Mikið traðk er á tjaldsvæði –stígar 
áberandi (aðrir en lagðir stígar) og mikið 
um bletti þar sem sést í jarðveg 3 

  
3 

  
Samtals 8 5 8 8 

 

 
 
 

Áningaraðstaða 
Land-

manna-
laugar 

Land-
manna-

hellir 

Hrafn-
tinnu-
sker 

Álfta-
vatn 

Eldgjá 

Matsþættir Stig Lýsing 

•  Hlutfall gesta sem geta nýtt 
aðstöðu á bekk á sama tíma á 

hásumri (pláss á 
bekkjum/fjölda  tjald og 

dagsgesta) 

0 stig >50% geta nýtt aðstöðu á sama tíma 

 
0 

   1 stig 50-20% geta nýtt aðstöðu á sama tíma 

  
1 1 

 2 stig 19-1% geta nýtt aðstöðu á sama tíma 2 
   

2 

3 stig Engir bekkir eru á svæðinu 

     

•   Hlutfall gesta sem geta 
nýtt aðstöðu við borð hverju 
sinni (pláss við borð/ fjölda 

tjald og dagsgesta) 

0 stig >50% geta nýtt aðstöðu á sama tíma 

 
0 

   1 stig 50-20% geta nýtt aðstöðu á sama tíma 

  
1 1 

 2 stig 19-1% geta nýtt aðstöðu á sama tíma 2 
   

2 

3 stig Engin borð eru á svæðinu 

     

• Viðhald aðstöðu 

0 stig Borð og bekkir eru snyrtileg og heil 

 
0 0 

 
0 

1 stig Borð og bekkir eru máð og blettótt 1 
  

1 
 2 stig Borð eru heil en frekar ósnyrtileg 

     
3 stig Borðum og bekkjum er illa við haldið og 

þau eru brotin og/eða skemmd 
     

•  Eldun (fjöldi grilla 
(eldun)/fjölda tjald- og 

dagsgesta) 

0 stig Sameiginleg eldunaraðstaða eða grill,  
<50 gestir um hverja aðstöðu 

 
0 

   
1 stig Sameiginleg eldunaraðstaða eða grill og 

50-100 gestir um hverja aðstöðu 
   

1 
 

2 stig Sameiginleg eldunaraðstaða eða grill og 
>100 gestir um hverja aðstöðu 2 

    
3 stig Engin sameiginleg eldunaraðstaða eða 

grill eru á svæðinu 
  

3 
 

3 

•   Aðstaða til uppþvotta 

0 stig Sérstök aðstaða er til uppþvotta með 
heitu og köldu vatni 0 

    
1 stig Sérstök aðstaða til uppþvotta en einungis 

kalt vatn 
  

1 1 
 

2 stig Aðstaða til uppþvotta er í sömu vöskum 
og ætluð er til handþvotta við salerni 

 
2 

  
2 

3 stig Engin aðstaða til uppþvotta er 

     

•   Pláss undir þaki eða í skýli 

0 stig Möguleiki er á að setja 100-81% bekkja 
og borða undi skýli 

     
1 stig Möguleiki er á að setja 80-51% borða og 

bekkja undir skýli 
     

2 stig Möguleiki er að setja <50% borða og 
bekkja undir skýli 2 2 

   
3 stig 

Ekkert borð eða bekkur er undir skýli og 
engin möguleiki að setja borð og bekki 
undir skýli 

  
3 3 3 
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•   Raðir og bið 

0 stig Engar raðir og engin bið á hásumri. 
Aðstaðan uppfyllir alltaf þörf 

 
0 

   
1 stig Aðstaðan er meðal mikið notuð og 

uppfyllir lang oftast þörf 
   

1 
 

2 stig Aðstaðan er mikið notuð og 
einstakasinnum bið 

  
2 

 
2 

3 stig Aðstaðan er það mikið notuð að það eru 
oft raðir og bið eftir að nýta aðstöðuna 3 

    

  
Samtals 12 4 11 9 14 

 
 
 
 

Þurrkaðstaða fyrir föt dags- og tjaldgesta 
Land-

manna-
laugar 

Land-
manna-

hellir 
Matsþættir Stig Lýsing 

•  Stærð þurrkrýmis á hvern 
gest (rými/ fjöldi tjaldgesta) 

0 stig >1m2 (eða 1 snagi) á hvern gest 

  1 stig 0,7-1m2 á hvern gest 

  2 stig 0,5-0,69m2 á hvern gest 

 
2 

3 stig <0,5m2 (eða fleiri en 2 gestir um hvern 
snaga) eða engin aðstaða  3 

 

• Aðstaða til að þurrka föt 

0 stig Inni aðstaða er til að þurrka föt fyrir tjald 
og dagsgesti 

 
0 

 ------------------------------------------ 

  2 stig Útisnúrur til að þurrka föt 2 
  ------------------------------------------ 

  

•   Aðstaða til að þvo föt  

0 stig Þvottavél 

  1 stig Engin þvottaaðstaða 1 1 

 --------------------------------------------- 

  --------------------------------------------- 

  

  
Samtals 6 3 

 

 

Salerni 
Land-

manna-
laugar 

Land-
manna-

hellir 

Hrafn-
tinnu-
sker 

Álfta-
vatn 

Eldgjá 

Matsþættir Stig Lýsing 

•   Fjölda salerna á hvern gest 
á dag á hásumri (dags-, tjald- 
og skálagestir/fjölda salerna) 

0 stig 1-70 gestir eru um hvert salerni 0 0 0 0 
 1 stig 71-120 gestir eru um hvert salerni 

     2 stig 121-200 gestir eru um hvert salerni 

    
2 

3 stig >200 gestir eru um hvert salerni 

     

•  Viðhald salerna 

0 stig Salerni eru heil og snyrtileg 0 0 
 

0 0 

1 stig Salerni eru máð og blettótt 

     
2 stig Salerni eru heil en frekar ósnyrtileg ,t.d.  

slæm lykt 
  

2 
  

3 stig Salerni eru brotin, skemmd og illa við 
haldið, eða mjög ósnyrtileg 

     



105 
 

•  Aðgengi að vaski, ruslafötu 
og klósettpappír 

0 stig Allt upptalið er til staðar 0 0 
 

0 
 1 stig 2 af 3 upptöldu er til staðar 

  
1 

 
1 

2 stig 1 af 3 upptöldu er til staðar 

     3 stig Ekkert upptalið er til staðar 

     

•   Traðk 

0 stig Ekkert traðk er í kring eða pallar í 
kringum salerni 0 0 0 

  1 stig Lítilsháttar traðk í kring- smá blettir 

    
1 

2 stig Nokkuð traðk í kring. Dálítið um bletti og 
komið er að hluta í gegn um gróður 

   
2 

 
3 stig Mikið traðk og margir blettir þar sem 

komið er í gegnum gróður 
     

•   Raðir og bið 

0 stig Engar raðir og engin bið eftir að nota 
aðstöðuna 

 
0 0 

  1 stig Sjaldan eru raðir en mikið notað 

   
1 1 

2 stig Smá bið eftir að komast að á hásumri 2 
    

3 stig Miklar raðir og bið eftir að nýta 
aðstöðuna einkum um hásumar 

     

  
Samtals 2 0 3 3 5 

 

Sturtuaðstaða 
Land-

manna-
laugar 

Land-
manna-

hellir 

Álfta-
vatn 

Matsþættir Stig Lýsing 

•    Fjöldi gesta um hverja 
sturtu (dags-, tjald- og 

skálagestir/fjölda sturta) 

0 stig <100 gestir eru um hverja sturtu 

 
0 0 

1 stig 100-500 gestir eru um hverja sturtu 1 
  2 stig 501-1000 gestir um hverja sturtu 

   3 stig >1000 gestir eru um hverja sturtu 

   

• Viðhald sturtuaðstöðu 

0 stig Sturtuaðstaða er heil og snyrtileg 0 0 0 

1 stig Sturtuaðstaða er máð 

   
2 stig Sturtuaðstaða er heil en frekar 

ósnyrtileg 
   

3 stig Sturtuaðstöðu er illa við haldið, hún 
brotin og/eða skemmd 

   

•   Raðir og bið 

0 stig Engar raðir og engin bið á mesta 
álagstíma 

   1 stig Engar raðir en mikið notað 1 1 1 

2 stig Smá bið eftir að komast að á hásumri 

   
3 stig Miklar raðir og bið eftir að nýta 

aðstöðuna á hásumri 
   

  
Samtals 2 1 1 

 
 

Vaskar 
Land-

manna-
laugar 

Land-
manna-

hellir 

Hrafn-
tinnu-
sker 

Álfta-
vatn 

Eldgjá 

Matsþættir Stig Lýsing 

•  Fjöldi gesta um hvern vask 
(dags-, tjald- og 

skálagestir/fjölda vaska) 

0 stig 1-70 manns um hvern vask 

 
0 0 0 

 1 stig 71-120 manns um hvern vask 1 
    2 stig 121-200 manns um hvern vask 

    
2 

3 stig >200 manns um hvern vask 
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•   Viðhald vaska 

0 stig Vaskar eru heilir hreinir og vel við haldið 0 0 
 

0 
 1 stig Vaskar eru máðir en heilir 

    
1 

2 stig Vaskar eru óhreinir og sóðalegir 

  
2 

  3 stig Vaskar eru skemmdir, brotnir eða bilaðir 

     

•   Sápa, þurrkur og speglar 

0 stig Allt upptalið er til staðar 

 
0 

   1 stig 2 af 3 af upptöldu er til staðar 1 
 

1 1 
 2 stig 1 af 3 af upptöldu er til staðar 

    
2 

3 stig Ekkert af upptöldu er til staðar 

     

•   Heitt og kalt vatn 

0 stig Bæði heitt og kalt vatn 0 
      

 ---------------------------------------------- 
       

 ---------------------------------------------- 
     3 stig Einungis kalt vatn 

 
3 3 3 3 

•  Traðk 

0 stig Ekkert traðk (t.d. pallar eða möl) 0 
 

0 
  1 stig Lítilsháttar traðk í kring 

 
1 

   
2 stig Dálítið traðk í kring, komið að hluta í 

gegn um gróður 
   

2 2 

3 stig Mikið traðk í kring um vaska, jafnvel svað 

     

  
Samtals 1 4 6 6 10 

 

 

 

Rotþró 
Land-

manna-
laugar 

Land-
manna-

hellir 

Álfta-
vatn 

Eldgjá 

Matsþættir Stig Lýsing 

•  Tæming á rotþró 

0 stig <1 sinni á ári 

 
? 0 ? 

1 stig 1-2 á ári 

 

? 

 

? 

2 stig 3-4 á ári 2 ? 

 

? 

3 stig >4 á ári 

 

? 

 

? 

•   Kvarði frá 
Umhverfisstofnun 

  

0 stig Stærð rotþróar uppfyllir skilyrði UST  

 

? 0 ? 

-------------------------------------------------  

-------------------------------------------------  

3 stig Stærð rotþróar uppfyllir ekki skilyrði UST 3 ? 

 

? 

  
Samtals 5 

 
0 

 ? = upplýsingar vantar 
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Sorpaðstaða 
Land-

manna-
laugar 

Land-
manna-

hellir 

Álfta-
vatn 

Eldgjá 

Matsþættir Stig Lýsing 

•  Aðgengi að sorpaðstöðu 

0 stig 
Aðgengi að sorpaðstöðu er gott 
(ruslatunnur víða t.d. á tjaldsvæði, við 
áningaraðstöðu og í skála) 0 0 0 

 1 stig Aðgengi að sorpaðstöðu er þokkalegt 

    2 stig Lítið aðgengi að sorpaðstöðu 

    
3 stig Mjög lítil sorpaðstaða er og fólk tekur 

með sér mest allt rusl 
   

3 

•  Flokkun sorps 

0 stig Flokkað í 5-8 flokka 

  
0 

 1 stig Rusl er flokkað í 2-4 flokka 1 1 
  

2 stig Einungis dósir/flöskur eru flokkaðar frá 
öðru sorpi 

   
2 

3 stig Engin flokkun 

    

• Tæming á sorpi 

0 stig 

Tunnur/sorpílát eru tæmdar það oft að 
það er ekki lykt og ekki erfiðleikar með 
að koma rusli fyrir vegna þess að tunnur 
eru fullar 

 
0 0 0 

1 stig Tunnur/sorpílát fyllast sjaldan áður en 
þær eru losaðar 1 

   
2 stig Tunnur/sorpílát fyllast nokkuð oft og rusli 

er hent fyrir utan 
    

3 stig Tunnur/sorpílát fyllast oft og rusli er hent 
fyrir utan 

    

  
Samtals 2 1 0 5 

 

Vatn 
Land-

manna-
laugar 

Land-
manna-

hellir 

Hrafn-
tinnu-
sker 

Álfta-
vatn 

Eldgjá 

Matsþættir Stig Lýsing 

• Gæði vatns 

0 stig Engin mengun mælist ? ? ? ? ? 

 -------------------------------------------      

 -------------------------------------------      

3 stig Mengun mælist yfir viðmiðunarmörkum 
(+10 stig – aukið vægi) ? ? ? ? ? 

•   Magn vatns - Kalt vatn 

0 stig Nægjanlegt vatn er, einnig á hásumri 0 
 

0 0 0 

1 stig 
Vatn er lang oftast nóg en kemur fyrir 
vatnsskortur í miklum þurrkum eða 
vegna annara vandkvæða 

 
1 

   
2 stig Vatnskortur kemur oft fyrir t.d. vegna 

þurrka eða annara vandkvæða 
     

3 stig 
Ekki er nægjanlegt kalt vatn. Erfitt 
aðgengi að vatni. Ekki er rennandi vatn á 
svæðinu.   

     

•  Magn vatns - Heitt vatn 

0 stig Nægjanlegt heitt vatn úr hitaveitu 0 
    

1 stig 
Heitt vatn er ekki nægjanlegt eða á fáum 
stöðum á svæðinu t.d. bara í sturtum eða 
ofnum 

 
1 1 1 

  ------------------------------------------------- 

 
    

3 stig Engin aðgangur að heitu vatni á svæðinu 

    
3 

  
Samtals 0 2 1 1 3 

? = upplýsingar vantar 
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Vegir 
Land-

manna-
laugar 

Land-
manna-

hellir 

Álfta-
vatn 

Eldgjá 

Matsþættir Stig Lýsing 

•  Vegkantar og breidd 
áhrifasvæðis 

0 stig Vegkantar eru stöðugir, og engin áhrif 
utan vegar 

   
0 

1 stig 
Vegkantar stöðugir, svæði umhverfis veg 
að mestu leyti óraskað. Breidd 
áhrifasvæðis <2m 1 1 1 

 
2 stig Vegkantar óstöðugir og víða hrundir 

breidd áhrifasvæðis 2-10m 
    

3 stig Kantar eru brattir og mjög óstöðugir, 
mikið virkt rof, breidd áhrifasvæðis >10m 

    

• Utanvegaakstur 

0 stig Utanvegaakstur er ekki fyrir hendi 

   
0 

1 stig Einföld slóð utan vegar 1 
   2 stig 2-10 áberandi slóðar utan vegar 

 
2 2 

 
3 stig Mjög margar og/eða djúpar slóðir eru 

umhverfis allan veginn 
    

•   Aðgengi 

0 stig Vegur er í góðu ásigkomulagi og vel fær 
þeim bílum sem hann er hannaður fyrir 

  
0 

 
1 stig Vegur í þokkalegu ásigkomulagi- fær 

þeim bílum sem hann er hannaður fyrir 1 
  

1 

2 stig Töluvert af holum - en sæmilega fær 
þeim bílum sem hann er hannaður fyrir 

 
2 

  
3 stig 

Mjög mikið er af holum og/eða vegurinn 
illfær þeim bílum sem hann er hannaður 
fyrir 

    

  
Samtals 3 5 3 1 

 

 

Bílastæði 
Land-

manna-
laugar 

Land-
manna-

hellir 

Álfta-
vatn 

Eldgjá 

Matsþættir Stig Lýsing 

•  Hlutfall þeirra bíla sem 
koma á dag á hásumri sem 

geta lagt á sama tíma (fjöldi 
plássa á bílastæði / fjölda bíla 

á dag)  
(hvert pláss er 30m2) 

0 stig >60% bifreiða getur nýtt bílastæði á 
sama tíma 0 ? ? 0 

1 stig 60-40% bifreiða getur nýtt bílastæði á 
sama tíma 

 

? ? 

 
2 stig 39-20% bifreiða getur nýtt bílastæði á 

sama tíma 
 

? ? 

 3 stig 19-1% bíla getur verið á sama tíma 

 

? ? 

 

• Afmörkun 

0 stig Góð afmörkun. Bílastæðið er vel 
afmarkað, kaðlar, spítur eða steinar 

 
0 

 
0 

1 stig Bílastæðið er með náttúrulega afmörkun 
ár, klettar o.fl. 1 

   2 stig Lítil afmörkun, malarflötur sem bílastæði 

    3 stig Engin afmörkun 

  
3 

 

•  Undirlag 

0 stig Undirlag er malbik/möl 

 
0 0 0 

1 stig Holótt möl 1 
   2 stig Gras sem er órofið eða lítið rofið 

    3 stig Mikið rofið gras eða drullusvað  

    

• Traðk og för 

0 stig Ekkert traðk og engin för 

   
0 

1 stig Smá slóð 1-2 fyrir utan eða smá traðk 1 1 1 
 

2 stig Slóðir áberandi fyrir utan bílastæði og 
töluvert traðk 

    3 stig Mikið af förum og traðki utan bílastæðis 
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•  Hvort það sé nægjanlegt 
pláss á skipulögðu bílastæði  

0 stig Nægjanlegt pláss fyrir alla sem koma og 
rúmt um hvern 

  
0 

 
1 stig Oftast nægjanlegt pláss nema í einstaka 

toppum 
 

1 
 

1 

2 stig Oft fullt, lagt á vegi eða utan bílastæða 2 
   

3 stig 
Ekki nægjanlegt pláss á bílastæði. Mjög 
oft lagt fyrir utan bílastæðin eða á 
veginum  

    

  
Samtals 5 2? 4? 1 

? = upplýsingar vantar 

 

 

Pallar, göngupallar og göngubrýr 
Land-

manna-
laugar 

Land-
manna-

hellir 

Hrafn-
tinnu-
sker 

Álfta-
vatn 

Eldgjá 

Matsþættir Stig Lýsing 

•   Göngubrýr og göngupallar 
á helstu álagsstöðum 

0 stig Mjög víða pallar og brýr á álagsstöðum 

  
0 

  
1 stig Göngupalla eða göngubrýr vantar á 

nokkrum álagsstöðum 1 1 
 

1 1 

2 stig Fáir göngupallar og göngubrýr, og það 
vantar á mörgum stöðum 

     
3 stig Engir pallar eða göngubrýr 

     

•  Breidd göngupalla 

0 stig Pallar eru vel breiðir, auðvelt fyrir fólk að 
mætast 

  
0 0 0 

1 stig Pallar þokkalega breiðir pallar og fólk 
getur mæst 

     
2 stig Fólk getur mæst ef annar aðili víkur eða 

stöðvar 2 
    

3 stig Pallar eru of mjóir til að fólk geti mæst 

 
3 

   

•  Viðhald 

0 stig Pallar eru heilir og vel við haldið 

 
0 0 0 0 

1 stig Pallar eru heilir en máðir og slitnir 

     
2 stig Pallar eru smá laskaðir en ekki varasamir 

2 
    

3 stig Pallar eru brotnir og laskaðir og geta 
verið varasamir 

     

•  Nægjanlegt pláss á pöllum  

0 stig Nægjanlegt pláss er á pöllum fyrir 
ferðamenn 

 
0 0 0 0 

1 stig Lang oftast nægjanlegt pláss á pöllum 

     
2 stig Mikil notkun á pöllum og ekki alltaf alveg 

nægjanlegt pláss 
     

3 stig Ekki er nægjanlegt pláss á hásumri. 
Veldur álagi á aðra staði 3 

    
  Samtals 8 4 0 1 1 
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Uppbyggðir malarstígar 
Land-

manna-
laugar 

Eldgjá 

Matsþættir Stig Lýsing 

•  Kantar og breidd 
áhrifasvæðis 

0 stig Kantar eru stöðugir og engin áhrif utan 
stígs. 0  

1 stig 
Kantar eru stöðugir, svæði umhverfis stíg 
er að mestu leyti óraskað. Breidd 
áhrifasvæðis <2m 

 
1 

2 stig Kantar eru óstöðugir og víða hrundir 
saman, breidd áhrifasvæðis 2-5m 

  
3 stig Kantar eru brattir og mjög óstöðugir, 

mikið virkt rof - breidd áhrifasvæðis >5m 
  

•   Rof úr köntum á stíg 

0 stig Ekkert rof 0 
 1 stig Aðeins smá hrun merkjanlegt 

  
2 stig Skorningar áberandi í köntum, efni 

rennur til og fýkur úr köntum 
 

2 

3 stig Færsla efnis vegna vinds og vatns bæði í 
stígnum sjálfum og fyrir utan hann 

  

 •  Traðk utan stígs 

0 stig Ekki fyrir hendi 0 
 1 stig Einföld slóð 

  2 stig 2-10 áberandi slóðar 

 
2 

3 stig Mjög margar og/eða djúpar slóðir 
umhverfis allan stíginn 

  

  
Samtals 0 5 

 

 
 

Náttúrulegir göngustígar 
Land-

manna-
laugar 

Land-
manna-

hellir 

Hrafn-
tinnu-
sker 

Álfta-
vatn 

Eldgjá 

Matsþættir Stig Lýsing 

•  Gróðurþekja 

0 stig Stígur ógreinilegur og engin sýnileg áhrif 
á vistkerfi svæðisins. 

  
0 

  
1 stig Dæld í gróðurhulu sýnileg en ekki mikil 

áhrif á vistkerfið 
     

2 stig 
Gróður er dauður og/eða 
gróðurbreytingar. Greinileg áhrif á 
vistkerfið 

 
2 

 
2 2 

3 stig 
Gróður er horfinn - komið niður á 
undirlag mikil og varanleg áhrif á 
vistkerfið 3 

    

•  Breidd 

0 stig Stígur er ógreinanlegur 

     
1 stig Einfaldur stígur - heildarbreidd 

áhrifasvæðis 0,5-0,99m 
 

1 1 
 

1 

2 stig 
Hliðarstígar, sitt hvoru megin við 
aðalstíg- heildarbreidd áhrifasvæðis er 
1,00-2,99m 2 

  
2 

 
3 stig Margir hliðarstígar - heildarbreidd 

áhrifasvæðis ≥ 3,00m 
     

• Dýpt 

0 stig Stígurinn er <5cm djúpur 

 
0 0 0 

 1 stig Stígurinn er 5-24cm djúpur 1 
   

1 

2 stig Stígurinn er 25-44cm djúpur 

     3 stig Stígurinn er ≥45cm djúpur 
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•  Rof í köntum 

0 stig Ekkert rof 

  
0 0 

 1 stig Brot að byrja í köntum 

 
1 

   
2 stig Skorningar í köntum - gróðurrætur 

áberandi 2 
   

2 

3 stig Færsla efnis vegna vinds og vatns er bæði 
í stígum og til hliðar við stíginn 

     

  
Samtals 8 4 1 4 6 

 

 

 

Verslun og veitingar Land-
manna-
laugar Matsþættir Stig Lýsing 

• Verslun 

0 stig Verslun með gott vöruúrval (t.d. >30 
tegundir af vörum) 0 

1 stig Verslun sem selur helstu nauðsynjar (t.d. 
10-30 tegundir) 

 2 stig Verslun sem selur örfáar vörur <10 vörur 

 3 stig Engin verslun á svæðinu 

 

•  Veitingar 

0 stig Seldur heitur matur, kaffi/te og 
kaffibrauð 

 1 stig Einungis selt kaffi/te og kaffibrauð 1 

2 stig Einungis seldar kaldar samlokur og kaldir 
drykkir 

 3 stig Engar veitingar 

 

  
Samtals 1 

 

 

Upplýsingar og merkingar 
Land-

manna-
laugar 

Land-
manna-

hellir 

Hrafn-
tinnu-
sker 

Álfta-
vatn 

Eldgjá 

Matsþættir Stig Lýsing 

•  Fjöldi ferðamanna um 
hvert skilti/upplýsingastað 

(dags-, tjald-, og 
skálagestir/ fjölda 

skilta/staða) 

0 stig Hvert skilti/staðir með upplýsingum er 
fyrir <100 gesti 

 
0 0 0 

 
1 stig Skilti/staðir m upplýsingum per 101-500 

gesti 1 
   

1 

2 stig Skilti/staðir með upplýsingum per 501-
1000 gesti 

     
3 stig >1000 gestir um hvert 

skilti/upplýsingastað 
     

•  Aðgengi upplýsinga 

0 stig 
Upplýsingar eru hjá landvörðum, af 
skiltum með texta eða í bæklingum sem 
eru á staðnum 0 

 
0 0 

 1 stig Upplýsingar af skiltum og/eða bæklingur 

 
1 

  
1 

2 stig Mjög litlar upplýsingar eru á staðnum  

     3 stig Engar upplýsingar 

     

•  Fræðslugildi á skiltum 

0 stig Góður og fræðandi texti 0 
 

0 0 0 

1 stig Góð og fræðandi mynd (eða kort) en lítill 
texti 

 
1 

   2 stig Fremur lítil fræðsla af skiltinu 

     3 stig Lítil eða engin fræðsla er af skiltinu 
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•  Tungumál 

0 stig Texti á íslensku auk ≥3 erlendum 
tungumálum 

     1 stig Texti íslensku og 2 erlendum tungumálum 1 
 

1 1 
 2 stig Texti á íslensku 1 erlendu tungumáli 

 
2 

  
2 

3 stig Texti aðeins á Íslensku 

     

• Viðhald skilta 

0 stig Skilti eru heil 

 
0 0 0 0 

1 stig Skilti eru flest góð en einstaka máð 1 
    

2 stig Skilti eru máð og/eða einstaka erfitt að 
lesa 

     
3 stig Skilti brotin, skemmd, máð og/eða mörg 

erfitt að lesa eða sjá á þau 
     

  
Samtals 3 4 1 1 4 

 

 

Rafhleðsla 
Land-

manna-
laugar 

Land-
manna-

hellir 

Álfta-
vatn 

Matsþættir Stig Lýsing 

• Fjöldi gesta um hvern 
tengil (skála- tjald- og 

dagsgestir/fjölda tengla) 

0 stig Tengill er fyrir hverja 0-100 gesti 

 
0 0 

1 stig Tengill er fyrir hverja 101-300 gesti 1 
  2 stig Tengill er fyrir 301-500 gesti 

   3 stig Tengill er fyrir >500 gesti 

   

•  Aðgangur að rafmagni 

0 stig Frítt er í rafhleðslu – fólk getur hlaðið 
sjálft 

   
1 stig Borga þarf fyrir rafhleðslu - aðgangur 

frjáls 
   

2 stig Borga þarf fyrir rafhleðslu - Þarf að fá 
einhvern til að hlaða 2 2 2 

 ---------------------------------------------- 

 
  

• Mismunandi aðgangur 
gesta 

0 stig Allir geta fengið aðgang að rafmagni – 
innstungu 0 

 
0 

1 stig Skála og tjaldgestir geta fengið aðgang 
að rafmagni - innstungu 

 
1 

 
2 stig Einungis skálagestir geta fengið aðgang 

að rafmagni - innstungu 
     

 ---------------------------------------------- 
 

  

  
Samtals 3 3 2 
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Fjarskiptasamband 
Land-

manna-
laugar 

Land-
manna-

hellir 

Hrafn-
tinnu-
sker 

Álfta-
vatn 

Eldgjá 

Matsþættir Stig Lýsing 

• Fjarskiptasamband 

0 stig Farsímasamband, talstöðvarsamband og 
internetsamband 0 

    1 stig Farsímasamband og talstöðvarsamband 

 
1 1 1 1 

2 stig Einungis talstöðvarsamband 

     
3 stig Ekkert eða mjög slæmt 

fjarskiptasambandi er 
     

  
Samtals 0 1 1 1 1 

 

Hestagerði 
Land-

manna-
laugar 

Land-
manna-

hellir 
Matsþættir Stig Lýsing 

• Svæði fyrir hvern hest 
(fjöldi hesta/ stærð gerðis 

heildarstærð gerðis og 
girðinga) 

0 stig >20m2 á hvern hest ? ? 

1 stig 14-20m2 á hvern hest ? ? 

2 stig 5-13m2 á hvern hest ? ? 

3 stig <5m2 á hvern hest ? ? 

•   Undirlag 

0 stig Hrein möl eða þétt gras <10% rof ? 

 
1 stig Undirlag er óhrein möl eða gras með 11-

50% rofi ? 

 
2 stig Undirlag er gras eða gróður mikið rofið 

>50% ? 

 
3 stig Undirlag er drullusvað eða mjög blautt 

svæði ? 3 

•  Aðgengi að heyi (fóðri) 

0 stig Aðgengi er bæði að heyi og beit ? 

 1 stig Aðgangur að heyi eða þokkalegri beit ? 1 

2 stig Ekki er hægt að kaupa hey en dálítil beit 
er í girðingu ? 

 
3 stig Ekki er hægt að kaupa hey og lítil eða 

engin beit er í girðingu ? 

 

• Viðhald 

0 stig Gerðum og hólfum er vel við haldið ? 

 
1 stig Gerðum og hólfum er nokkuð vel við 

haldið en svolítið máð ? 1 

2 stig Girðing er þokkaleg en smá skemmdir ? 

 
3 stig Grindverk og girðingar eru brotnar og 

skemmdar ? 

 

• Nægjanlegt hestapláss 
(aðgreining hópa) 

0 stig Aðgreining og nægjanlegt pláss fyrir alla 
sem vilja vera með helsta ? 

 
1 stig Hægt er að aðgreina hópa og oftast nóg 

pláss fyrir alla ? 

 
2 stig 

Setja þarf marga hópa saman í hólf. Rými 
annar þokkalega eftirspurn, líka yfir 
hásumar 

? 
2 

3 stig Setja þarf marga hópa saman í hólf. Rými 
annar ekki eftirspurn yfir hásumar ? 

 

•  Aðgengi að hesthúsi  
0 stig Hesthús  ? 0 

1 stig Ekkert hesthús ? 

 

  
Samtals 

 
7? 

? = upplýsingar vantar 
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Heit laug Land-
manna-
laugar Matsþættir Stig Lýsing 

• Hlutfall gesta sem á 
möguleika á að fara í laug á 

sama tíma (fjöldi plássa í 
laug/ fjölda dags- tjald og 

skálagesta) 
Hvert pláss er 3m2 

0 stig <50 % gesta getur farið í laug á sama 
tíma 

 
1 stig 49-30% gesta getur farið í laug á sama 

tíma 
 

2 stig 29-16% gesta getur farið í laug á sama 
tíma 

 
3 stig 0-15% gesta getur farið í laug á sama 

tíma 3 

•  Mengun 

0 stig Mælingar sýna enga mengun ? 

  ----------------------------------------------  
  ----------------------------------------------  

3 stig Mengun mælist yfir mörkum (+10 stig – 
aukið vægi) ? 

•  Aðstaða til fataskipta 

0 stig Inni aðstaða er við laug 

 
1 stig Úti aðstaða er við laug/skjólveggir með 

þaki 
 2 stig Einungis eru snagar við laug 2 

3 stig Engin aðstaða 

 

•  Baðaðstaða við laugina 

0 stig Baðaðstaða er á svæðinu er við laug 
<20m 

 
1 stig Bað aðstaða á svæðinu frekar nálægt 20-

50m 
 2 stig Langt er í baðaðstöðu >50m 2 

3 stig Engin aðstaða er til að baða sig áður en 
farið er í laugina 

 

•  Pláss og skipting aðstöðu 

0 stig Nægjanleg aðstaða fyrir gesti. Rúmt 
pláss fyrir alla. Aðstaða fyrir hvort kyn 

 1 stig Frekar rúmt aðstaða fyrir hvort kyn 

 2 stig Þröngt en aðstaða fyrir hvort kyn 

 
3 stig Ekki er næg aðstaða er fyrir gesti/ þröngt 

og/eða bið. Ein aðstaða fyrir bæði kyn 3 

  
Samtals 10 

 

? = upplýsingar vantar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

Ásýnd svæðis 
Land-

manna-
laugar 

Land-
manna-

hellir 

Hrafn-
tinnu-
sker 

Álfta-
vatn 

Eldgjá 

Matsþættir Stig Lýsing 

• Rusl 

0 stig Ekkert rusl er sjáanlegt 

 
0 0 

  1 stig Smávegis rusl er sjáanlegt 

   
1 1 

2 stig Dálítið rusl er á svæðinu á ca. 100-200m 
fresti 2 

    
3 stig 

Áberandi rusl á svæðinu, klósettpappír, 
sígarettustubbar, o.fl. Rusl á <100m fresti 
að jafnaði 

     

•   Lykt 

0 stig Engin ólykt 

  
0 0 0 

1 stig Sjaldan ólykt en getur komið á allra 
mesta álagstíma 1 1 

   2 stig Oft ólykt t.d. völdum rusls eða úrgangs 

     
3 stig Mjög oft óþefur völdum t.d. vegna rusls 

eða úrgangs 
     

• Hávaði 

0 stig Kyrrð og ró að jafnaði 

  
0 0 0 

1 stig Dálítill hávaði vegna fólks á mestu 
álagstímum 

 
1 

   
2 stig Oft hávaði t.d vegna fólks og/eða 

umferðar 2 
    

3 stig Að jafnaði er mikill hávaði t.d. vegna 
umferðar vélknúinna tækja og fólks 

     

•  Traðk 

0 stig Ekkert traðk sjáanlegt 

     1 stig Smá traðk og blettir á álagsstöðum 

  
1 

  
2 stig Dálítið traðk á víð og dreif, hentistígar 

sjást 
 

2 
 

2 
 

3 stig 

Mikið traðk, margir hentistígar, jafnvel 
sumsstaðar svað. Ferðastaðurinn stingur 
mjög í stúf við annað svæði í kring vegna 
traðks 3 

   
3 

•  Fjöldi mannvirkja 

0 stig Fá mannvirki (1-3) og samrýmanleg í 
útliti 

  
0 

 
0 

1 stig 
Nokkur mannvirki (4-5) (jafnvel fleiri) en 
samrýmanleg í útliti eða 1-3 mannvirki 
sem eru ósamræmanleg í útliti 

   
1 

 
2 stig 

Nokkuð mörg mannvirki (5-7) og ekki 
gott samræmi eða fleiri en 7 mannvirki 
sem eru mjög vel samræmanleg í útliti 

 
2 

   
3 stig Mannvirki (>7 ) eru á svæðinu og þau eru 

mjög ólík að útliti og gerð 3 
    

  
Samtals 11 6 1 4 4 
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