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Útdráttur / Lykilorð / Þakkir 
 

Útdráttur: 

Straumur bæði erlendra og innlendra ferðamanna inn á hálendi Íslands eykst jafnt og þétt. 

Náttúrutengd ferðamennska eins og fjallgöngur, náttúruskoðun og ýmis konar afþreying, 

tengd því landslagi sem hálendið skartar, er fjölbreytt. Í ljósi þess mikla áhuga ferðamanna á 

hálendinu er ekki óeðlilegt að spyrja sig hvernig öryggismálum ferðamanna sem heimsækja 

þetta svæði er háttað. Verkefni þetta fjallar um öryggi ferðamanna á hálendinu við Kjalveg. 

Gengið er út frá ákveðinni flokkun/líkani sem byggist á tengingu landslagsgerðar og tegundar 

ferðamanna, ferðamáta þeirra og afþreyingu. Landslagsgerðinni sem þetta verkefni nær til er 

lýst. Rýnt er í öryggismálin út frá þeim aðilum sem að þeim koma og hlutverki þeirra. Staða 

öryggismála er varðar hálendið sett í samhengi við þá flokkun sem verkefnið grundvallast á 

og í samhengi við könnun sem höfundur framkvæmdi í Kerlingarfjöllum sumarið 2013. 

 

Öryggismál á hálendi Íslands hafa verið ofarlega í umræðunni undanfarið. Nokkur alvarleg 

slys á síðustu árum hafa ýtt við þeim aðilum sem að þessari tegund ferðamennsku koma hér á 

landi og átak hefur verið gert á ýmsum sviðum öryggismála. Það er niðurstaða þessa verkefnis 

að víða er pottur brotinn og mikilvægt að gefa þessum þætti ferðamennsku á Íslandi, 

öryggismálunum, enn frekari gaum. 
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Öryggismál, landslagsgerð, afþreying, skipulag öryggismála, upplýsingar.   

 
 
 
 

Þakkarorð:   
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Bjarnadóttur fyrir prófarkalestur og gagnlegar ábendingar um orðaval og framsetningu.  
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Abstract / Keywords  

 
Abstract: 
 

There are more and more tourists, both guests and local inhabitants, visiting the highlands in 

Iceland. Nature based tourism like mountaineering, nature exploring and different kind of 

activity related to the surroundings in the highlands, are of many kinds. In the view of the 

great interest by tourists who visit the highlands it is relevant to look closer at safety matter 

related to that kind of tourism. This essay mainly looks at the safety matter of tourists visiting 

the highland Kjölur. It is based on a model which is built on relation between the form of the 

landscape the tourist is visiting, the way of travel and their activity. The landscape involved is 

described. Safety matters is looked at by exploring and finding out which authorities and 

people deal with this delegate matter. Status and the present state of tourists safety in the 

highland in Iceland is the focus issue in relation with the model author will build his essay on 

supported by the survey he did in Kerlingarfjöll summer 2013. 

 

Safety issues regarding tourism in Iceland highlands have been a hot topic lately. Few rather 

severe accidents last years have started a interesting discussion about this matter among those 

who are related to this kind of tourism. That has lead to many positive things in tourism 

safety. The outcome of this essay points out, never the less, that we can do much better and 

we have to push this issue further in the discussion of tourism in Iceland.  

 

 

Keywords: 

 

Safety issues, landscape, activity, safety costruction, information. 
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1. Inngangur 
 

Árið 2012 velti ferðaþjónustan í landinu, samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands, um 259 

milljörðum. Um 74 milljarðar komu frá hótel- og veitingarekstri, 18 milljarðar frá 

samgöngum á landi þar sem bílaleigur voru með um 95% af veltunni. Flugsamgöngur veltu 

166 milljörðum og einn milljarður kom frá ferðaskrifstofum. Á síðustu tíu árum hefur veltan 

aukist í ferðaþjónustunni um 200% sem þýðir að meðaltali um 20% á ári (SAF, 2013a).  

Ef litið er til gjaldeyristekna greinarinnar fyrir íslenskt efnahagslíf þá er hún önnur mest 

gjaldeyrisskapandi atvinnugrein í landinu í dag (sjá mynd 1), (SAF, 2013b). 

Í ljósi þess verður stoðkerfi greinarinnar eins og laga- og reglukerfi ásamt öryggisatriðum að 

vera í lagi. Ímynd fyrirtækja sem starfa á 

samkeppnismarkaði og umhverfi 

öryggismála skipta verulegu máli fyrir 

rekstur allra fyrirtækja í ferðamennsku. 

Öryggismál ferðamanna hér á landi ef horft 

er til hálendisins er megin viðfangsefni 

þessarar ritgerðar. Náttúra Íslands togar 

margan ferðamanninn til sín, bæði landann 

sjálfan og erlenda gesti. Svipuð staða virðist 

vera erlendis og verður horft sérstaklega til Nýja Sjálands og Ástralíu þar sem landslagsgerð 

er svipuð og hér á landi og náttúran aðal hvati ferðamanna til ferðalaga (Bentley, Cater & 

Page, 2010, bls 564).  

Til að geta fjallað um öryggismál á hálendi þessa stórbrotna lands þarf maður fyrst að gera sér 

grein fyrir umfangi og eðli þeirrar útivistar og afþreyingar sem fram fer á svæðinu og því 

landslagi sem ferðamennirnir ferðast um. Einnig þarf að gera sér grein fyrir fjölda ferðamanna 

og þeirri þjónustu sem þeim er boðið upp á. Í því sambandi eru það þrír þættir sem verður að 

hafa í huga: 

1. Landslagsgerðin 

2. Flutningur um svæðið 

3. Afþreyingin sjálf 

Landslagsgerðin tekur til ytri umgjarðar eins og hvort við erum á fjöllum, jöklum, ám eða 

heiðum. Flutningurinn tekur til ferðamáta þ.e. hvort ferðamennirnir fara um fótgangandi, 

akandi, siglandi eða fljúgandi. 

Mynd 1 Gjaldeyristekjur helstu atvinnuvega á Íslandi 2012 

(SAF, 2013). 



8 

 

Afþreyingunni er síðan hægt að skipta í göngur, klifur, akstur, siglingar, flug og aðra 

afþreyingu. Við það að tengja landslagsgerð, afþreyingu og flutning við öryggisþætti gefst 

okkur tækifæri á að flokka og skipta landinu upp í ákveðin svæði til hagræðingar fyrir þá sem 

að öryggismálum koma og vinna að skipulagi þeirra. Einnig að gera okkur betur grein fyrir 

eðli og gerð hvers svæðis, tegund afþreyingar á staðnum og að bregðast rétt við slysum og 

annari vá sem átt getur sér stað á viðkomandi svæði. 

Ísland er að vissu leyti galopið fyrir öllum ferðamönnum sem vilja skoða það og ferðast um. 

Engar reglur aðrar en almennar gilda um upplýsingaskyldu eða annað sem tengist ferðum 

þeirra sem inn á hálendið sækja og ferðast um þetta ósnortna víðerni. Það gilda ákveðnar 

reglur um skipulagðar ferðir og afþreyingu og þjónustu tengda henni hjá íslenskum 

ferðaþjónustufyrirtækjum hér á landi. Hins vegar er sá fjöldi sem um landið ferðast á eigin 

vegum afar mikill og fellur þar af leiðandi ekki undir nein sérstök öryggisviðmið nema 

almenn.  

Þetta eru helstu annmarkar í öryggismálum í ferðamennsku á hálendinu að mati höfundar. 

Hvernig er hægt að ná til þess stóra hóps sem hingað sækir landið á eigin vegum og einnig til 

þeirra Íslendinga sem kjósa að ferðast með sama hætti um óbyggðir Íslands?  Hvaða 

aðgerðum eða leiðum  er hægt að beita við upplýsingagjöf og hvaða fyrirbyggjandi aðferðir er 

hægt að nota? Hvaða hópur ferðamanna sækir hálendið heim og hvers konar afþreying er það 

sem hann sækist eftir? Hvernig er öryggismálum háttað og hvernig miðlum við upplýsingum 

til ferðamanna um öryggismál? Erum við á réttri leið í þessum efnum?  Þessar spurningar er 

hægt að sameina í eina rannsóknarspurningu sem er: 

 

Er öryggi ferðamanna á hálendinu við Kjöl tryggt ef horft er til: landslagsins sem 

þeir ferðast um, afþreyingarinnar sem þeir stunda og ferðamátans? 

 

Til að leita svara við þessum spurningum og fleirum er rannsóknarsvæðinu lýst, tengsl 

landslagsgerðar við afþreyingu og tegund ferðamanna dregin fram og öryggismál ásamt 

ferðamátanum (akandi, gangandi, hjólandi) kannað.  Ef horft er til landslagsgerðarinnar er 

ekki ætlunin að lýsa hér í smáatriðum landslaginu við Kjalveg heldur flokka það niður  og 

tengja flokkana við þá afþreyingu sem þar er hægt að stunda. Það gefur ramma utan um þá 

öryggisþætti sem horfa ber til við skoðun þeirra. Við slíka flokkun verður auðveldara að gera 

sér grein fyrir tegund ferðamannanna og hvernig hægt er að nálgast þá ef horft er til 

upplýsinga og forvarna. Stuðst er við sýn erlendra fræðimanna sem hafa unnið með svipað 

málefni, einkum á Nýja Sjálandi en einnig annars staðar. Að auki er stuðst við könnun 

höfundar sem gerð var í Kerlingarfjöllum sumarið 2013.  
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2. Rannsóknarsvæðið – Kjölur  
 

Rannsóknarsvæðið afmarkast af svæðinu kringum Kjöl og mun taka til akandi, hjólandi og 

gangandi ferðamanna sem heimsækja þetta svæði að sumri til, hvort sem um er að ræða 

útlendinga eða Íslendinga. 

 

Kjölur eða Kjalvegur er annar tveggja 

þekktustu fjallvega sem þvera landið 

frá suðri til norðurs. Vegurinn liggur 

milli tveggja stórra jökla sem eru 

Hofsjökull í austri og Langjökull í 

norðvestri. Kjölur og svæðið í kring er 

vinsælt útivistarsvæði og dregur að sér 

fjölbreyttan hóp ferðamanna með 

margvísleg áhugamál. Á svæðinu (sjá 

mynd 2) starfa nokkur ferðaþjónustufyrirtæki sem þrífast á mismunandi þörfum og áhuga 

ferðamannanna. Náttúruskoðun og gönguferðir eru vinsælar enda svæðið fjölbreytt ef horft er 

til þeirrar margbreytilegu náttúru sem þar finnst. Ætla má að um þetta ákveðna 

rannsóknarsvæði fari um 25-30 þús ferðamenn árlega ýmist akandi, hjólandi, gangandi eða 

með öðrum hætti og ýmist á eigin vegum eða í skipulögðum ferðum (Oddný Þóra Óladóttir, 

2013, bls. 13).  

Þegar fjallað er um öryggismál á viðkomandi svæði er mikilvægt að gera sér grein fyrir gerð 

og umfangi rannsóknarsvæðisins. Hvað svæðið hefur upp á að bjóða og hvaða hættur það 

hefur að geyma. Til að nálgast þetta viðfangsefni settu Nýsjálendingar fram módel um 

afþreyingu ferðamanna og tengdu það við land, vatn og loft (Bentley, Page, Mayer, Chalmers 

& Laird, 2001, bls. 328). Úttekt öryggismála á ákveðnu landssvæði fer þannig eftir gerð þess 

og eðli á svipaðan hátt og um húsbyggingar og mimunandi tegundir farartækja. Öryggismál 

hljóta að markast af því umhverfi sem þau eiga að ná til. 

  

Mynd 2 Kort af Kili (Guðmundur Ó Ingvarsson, 2009 í Anna 

Dóra Sæþórsdóttir, 2009b, bls. 2) 
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 2.1 Gerð og umfang viðkomandi svæðis   

 

Kjölur eða svæðið í kringum Kjalveg er víðfemt og á margan hátt ósnortin náttúruperla.  

Samkvæmt skýrslu frá 2009, sem gefin var út af Náttúrufræðistofnun Íslands, um vistgerðir á 

hálendi Íslands er fjallað sérstaklega um Kjöl. Þar er svæðinu skipt upp í norður og suður Kjöl 

sem tekur samtals yfir um 1.100 km
2
 svæði (sjá mynd 2). Eyðiland er um 604 km

2
 sem 

samanstendur að mestu leyti af eyrum, hrauni, skriðum og klettum ásamt melum og söndum. 

Moslendi og móar auk votlendis eru um 430 km
2
 og síðan vötn og ár um 62 km

2
 (Guðmundur 

A. Guðmundsson & fl., 2009, bls. 22). Af þessu má ráða að landssvæðið og landslags-

gerðirnar eru fjölbreyttar og getur það verið erfitt yfirferðar ef horft er til gangandi og akandi 

ferðamanna.  

Upp úr þessu 1.100 km
2
 svæði rísa svo áberandi fjallgarðar. Þetta eru Kerlingarfjöll í austri 

sem rísa upp í um 1.500 m hæð með Snækoll (1478m) hæstan ásamt Bláfellinu (1204m) í 

suðri og Jarlhettum (1082m) í vestri. Einnig ber að nefna Hrútfellið (1480m) við Langjökul og 

fjöllin inn við Þjófadali. Þessi fjöll heilla margan ferðamanninn bæði vetur sem sumar.  

Svæðið sem þetta verkefni tekur til afmarkast af Grjótá í suðri og Seyðisá í norðri. Jöklar falla 

ekki innan rannsóknarsvæðis verkefnisins sem og Hvítárvatn en verkefni þetta einskorðast við 

gangandi, akandi og hjólandi ferðamenn um Kjöl að sumarlagi eins og fram hefur komið í 

inngangskaflanum.  

 

Hlutur virkra („active“) ferðamanna hefur aukist verulega síðustu ár og yfirferð þeirra að 

sama skapi (Bentley & fl., 2001, bls. 332). Virkir ferðamenn eru þeir ferðamenn sem ferðast 

um viðkomandi landssvæði og nýta sér sérkenni og landslag svæðisins til fjölbreyttra athafna. 

Þetta er tegund ferðamanna sem nýta sér náttúruna til t.d. gönguferða, fjallaklifurs,  

náttúruskoðunar og fleira. Kannanir hafa sýnt, ef horft er til útlendinga, að um 80% þeirra 

nefna náttúru Íslands sem hvatann til ferðalagsins (sjá mynd 3), (MMR, 2012, bls. 16 ).  

Mynd 3 Hvati útlendinga til ferðalaga á Íslandi 2012 í % (MMR, 2012, bls. 16). 
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Ósnortin náttúra landsins hefur  því mikið aðdráttarafl og sífellt fleiri ferðamenn halda inn á 

hálendið til að njóta kyrrðar og útiveru í stórbrotinni náttúru (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2009a, 

bls. 18). Náttúrulegt aðdráttarafl eins og fjöll, ár, skógar og strendur er eitt af aðal 

aðdráttaröflunum í flokkun Swarbrookes frá 2002 (bls. 6) þegar horft er til ferðamanna.  

Hálendi Íslands með sitt hrjóstruga landslag, fossandi jökulár, misjafna vegi og stórbrotna                                                                                       

fjallgarða toga bæði íslendinga og ekki síður erlenda gesti til sín. Samkvæmt tölum frá  

 

Ferðamálastofu þá heimsóttu um 36% útlendinga hálendið að sumri til árið 2012 (sjá mynd 4), 

(Oddný Þóra Óladóttir, 2013, bls. 13).  

Ef rýnt er frekar í þá tölfræði þá kemur í ljós að af þeim útlendingum sem sækja hálendið 

heim eru um 12,4% sem kjósa að fara inn á Kjöl (sjá mynd 5), (Oddný Þóra Óladóttir, 2013, 

bls. 13). Ef fjöldatölur um heimsóknir útlendinga árið 2012 eru settar í samhengi við þessa 

tölfræði þá er líklegt að um 25.000 erlendir ferðamenn hafi komið inn á Kjöl árið 2012.

 

Mynd 5 Heimsóknarstaðir útlendinga á hálendi Íslands  2012 í % (Oddný Þóra Óladóttir, 2013, bls. 13). 

 

Mynd 4 Heimsóknir útlendinga árið 2012  í % (Oddný Þóra Óladóttir, 2013, bls. 13). 
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Sú tala sett aftur í samhengi við spár um fjölda erlendra gesta til landsins næstu árin gefur 

glögga mynd af umfangi ferðamannastraums á viðkomandi svæði í komandi framtíð.  

Samkvæmt forsendum rannsóknarspurningarinnar tekur verkefnið aðeins til gangandi og 

akandi/hjólandi  umferðar um svæðið. Það er því ekki úr vegi að skoða þær aðstæður sem 

snúa að þessari gerð ferðamennsku. Svæðið er afar víðfemt eins og áður hefur komið fram og 

um það fara gönguleiðir og vegslóðar ásamt Kjalvegi sjálfum. Til að ramma inn 

fjölbreytileika landslagsins á Kili er vert að horfa til lýsingar Arnórs Karlssonar (2001) en þar 

lýsir hann því því á einstaklega skemmtilegan hátt þegar hann segir í grein sinni, „Á Kili“, í 

Árbók Ferðafélagsins frá 2001: 

 

 Hver og einn nýtur sinnar eigin skynjunar á umhverfinu. Form og lögun landsins 

með fjöllum, jöklum, hæðum og hólum heillar suma mest, aðra óendanlegur breytileiki 

grjótsins eða litir gróðursins og enn aðrir njóta mest áhrifa kyrrðarinnar eða ilmsins af 

mold og gróðri. 

     (Arnór Karlsson & Oddur Sigurðsson, 2001, bls. 7 ). 
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3. Landslagsgerðin á Kili og tegundir ferðamanna  
 

Hvers konar ferðamenn eru það sem heimsækja Kjöl? Fáar rannsóknir hafa verið gerðar til að 

svara þeirri spurningu afdráttarlaust. Ef horft er til þeirra almennu kannana um hvata 

ferðamanna til ferðalaga á Íslandi má draga þá ályktun að þeir séu að stærstum hluta 

náttúruskoðendur. Ferðamenn sem heimsækja hálendi Íslands með ríkan áhuga á stórbrotnu 

landslagi og fjölbreyttri náttúru. Ferðamenn sem óska þess að ganga eða aka um svæðið og 

njóta fegurðar í andstæðum óbyggðar og villtrar náttúru við Kjalveg (MMR, 2012, bls.16). Á 

þessa staðreynd bendir Anna Dóra Sæþórsdóttir í erindi sem hún flutti á ráðstefnu við 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands árið 2010 (bls. 8 og 9) og ítrekaði mikilvægi 

hálendisins fyrir ferðamennsku hér á landi. Hin stórbrotna og ægifagra náttúra hálendisins hér 

á landi heillar margan ferðamanninn en þar leynast líka margar hættur.  

 

Tegundir ferðamanna einkennast af landslagsgerðinni og þeirri afþreyingu sem þeir stunda 

hverju sinni. En hvernig skilgreinum við landslagsgerð?  

Ekki er til ein algild skilgreining  á því fræðiheiti og flokkun þess mismunandi milli landa. 

Í Hvítbók um náttúruvernd er orðið landslagsgerð skilgreint á eftirfarandi hátt: 

„Landslagsgerð er landslag sem hefur svipuð einkenni svo sem form, útlínur,mynstur, áferð 

eða þess háttar og/eða svipuð einkenni vegna menningarlegra þátta. Landslagsgerð er ekki háð 

landfræðilegri staðsetningu.” (Umhverfisráðuneytið, 2013b). 

 

Grundavallar uppbygging þessarar ritgerðar er sú að einkum er horft til formsins þ.e. láglendis 

eða fjalllendis.  Einnig er horft til áferðar í tilfelli vatnsfalla og tegundar vega eða stíga. 

Vegna þess að í þessari skilgreiningu er landslagsgerðin ekki háð landfræðilegri staðsetningu 

þá gefur það opinn möguleika á yfirfærslu niðurstöðu ritgerðarinnar á önnur landssvæði á 

landinu eins og svæðinu við Sprengisand eða hálendinu norðan Vatnajökuls. 

Flokkun landslags eftir landslagsgerð samkvæmt Hvítbókinni er skilgreind sem “Sú aðgerð að 

flokka landslag eftir landslagsgerðum sem hafa auðkennanleg einkenni”. 

(Umhverfisráðuneytið, 2013b ).  Í því sambandi erum við að tala um flokkun í fjalllendi, 

láglendi og vatnsföll. Þessi flokkun er afar keimlík þeirri flokkun sem Bentley o.fl. lögðu til í 

umræðunni um öryggismál ferðamanna á Nýja Sjálandi (Bentley & fl., 2001, bls.328). Eins 

og fram hefur komið skiptu þeir sínu líkani upp í land, loft og vatn. 

Slíkt flokkunarkerfi auðveldar í stórum dráttum smíði ákveðins ramma utan um viðkomandi 

verkefni og auðveldar að fella inn í rammann einstakar einingar sem eru í þessu tilfelli 
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fjalllendi, láglendi og ár eða vatnsföll. Ef horft er á töflu 1, sem Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 

Þorvarður Árnason, Hlynur Bárðarson og Karen Pálsdóttir (2010, bls. 48) unnu fyrir 

Orkustofnun um Íslenskt landslag og sjónræn einkenni ásamt flokkun og mat á fjölbreytni, má 

með skýrum hætti komast að þeirri niðurstöðu að sú flokkun sem hér er lagt af stað með 

standist þær grundvallarkröfur sem þar birtast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 1 - Grundvallarreglur flokkunarkerfis (Þóra Ellen Þórhallsdóttir & fl., 2010, bls. 48). 

 

Ef rýnt er frekar í þessar grundvallar reglur þá er flokkunin sem hér verður stuðst við m.a. 

byggð á kennilegum grunni. Flokkunin er einföld og yfirfæranleg á önnur svæði. Gerð flokka 

er einföld og fylgir almennum viðmiðum. Hún endurspeglar hvernig hin mismunandi svæði / 

flokkar koma fyrir sjónir og hvernig ferðamenn sjá landslag almennt. Flokkunin er opin og 

sveigjanleg og þannig hægt að aðlaga hana að svæðum. Hana er auðvelt að yfirfæra á kort og 

söfnun gagna ( sjá könnun – fylgiskjöl) og úrvinnsla þeirra er auðveld og einföld.  

Tafla 1.  Grundvallarreglur flokkunarkerfis. 

 

1. Það byggir á traustum kennilegum grunni. 

2. Flokkunin þarf að vera tæmandi og útilokandi, þ.e. flokkar ættu að rúma öll svæði eða  

    einingar en hver eining ætti að falla í einn og aðeins einn flokk.  

3. Viðmið sem greina á milli flokka ættu að vera skýr og ótvíræð og hafa almenna  

    skírskotun, þ.e. endurspegla almenna eiginleika. 

4. Viðmið ættu að vera þess eðlis að hægt sé að leggja mat á gæði þeirra, magn, tíðni eða  

    útbreiðslu. 

5. Afurðirnar, þ.e. flokkarnir, ættu að vera óháðir því hver vinnur flokkunina og  

    endurtekning ætti að búa til sömu flokka.  

6. Kerfið ætti að vera stigskipt (híerarktískt) og aðferðafræðin ætti að fela í sér að  

    upplýsingar fást um hvaða þættir eða eiginleikar það eru sem greina á milli flokkanna.  

7. Flokkunin ætti að endurspegla fyrirbærin eins og þau koma fyrir sjónir í nokkurri  

    fjarlægð og afmörkun þeirra og lýsing ætti að vera með almennum hætti.  

8. Flokkarnir ættu að endurspegla upplifun almennings af landslagi. 

9. Það er mikill kostur ef aðferðin er sveigjanleg þannig að hægt sé að laga hana að nýjum  

    upplýsingum og viðbótum. 

10. Það er stór kostur ef aðferðin er þannig að stutt er frá flokkun yfir í kortlagningu.  

11. Kerfið ætti að vera auðskiljanlegt og þægilegt í notkun. Það er kostur ef gagnasöfnun  

      og úrvinnsla eru tiltölulega einföld 
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Það liggur í hlutarins eðli að afþreyingin á hverju landsvæði afmarkast af þeirri landslagsgerð 

sem einkennir viðkomandi svæði eða umhverfi. Gangandi ferðamenn fara einkum um 

fjalllendi, láglendi og yfir vatnsföll/ár. Akandi og/eða hjólandi ferðamenn fara einkum um 

vegi og vegslóða og yfir vatnsföll en geta einnig flokkast, ef svo ber undir, sem gangandi 

ferðamenn. Akandi og hjólandi ferðamenn leggja farartækjum sínum tímabundið í flestum 

tilfellum og ganga um viðkomandi svæði. Þannig geta þessir flokkar ferðamanna skarast og 

því flokkaðir hér undir sama þýðinu. Þetta er einföld flokkun sem gerir rannsóknir og könnun 

á öryggi ferðamanna sem undir hana falla aðgengilega. Slík flokkun ætti að auðvelda alla 

umræðu og getur verið grunnur að allri skipulagningu og aðgerðarplani ef horft er til 

öryggismála á hálendinu. Hér á eftir er fjallað nánar um þær tvær megin gerðir ferðamanna 

sem falla undir viðmið ritgerðarinnar þ.e. gangandi og hjólandi/akandi ferðamenn. Fjallað er 

um þá landslagsgerð sem snýr að viðkomandi flokki ferðamanna og öryggismálin skoðuð í 

ljósi þess í framhaldinu. 

3.1. Gangandi ferðamenn 

 

A. Fjalllendi:  
 

Ef horft er til fjalllendis innan ransóknarsvæðisins ber 

helst að nefna fjóra megin fjallgarða. Minnt er á að 

verkefnið nær ekki til þeirra tveggja stóru jökla, 

Langjökuls og Hofsjökuls, sem svo sannarlega skarta 

sínu fegursta á rannsóknarsvæðinu. Þessir fjórir 

megin fjallgarðar eru Kerlingarfjöll (sjá mynd 6)  sem 

taka nafn sitt af 25 m háum móbergsstapa sem rís upp 

úr líparítskriðu fjallsins Tindar sem liggur í 

suðurhluta fjallgarðsins. Kerlingarfjöll voru hér á 

árum áður vinsæll sumarskíðastaður en er í dag 

útivistarsvæði sem dregur að sér náttúruskoðendur, 

göngufólk  og fjallgöngumenn.  

Í Kerlingarfjöllum er eitt stærsta háhitasvæði 

landsins (sjá mynd 7) og einkennist það af sjóðandi 

hverum og ummyndunum sem mynda nokkra litríka 

dali sem saman bera nafnið Hveradalir. 

Mynd 6 Kerlingarfjöll  (Hans Kristjánsson, 

2010). 

Mynd 7 Hverasvæði í Kerlingarfjöllum (Hans 

Kristjánsson, 2010). 
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Svæðið er talið vera um 11 km
2
 að stærð (Árni Hjartarson & Magnús Ólafsson, 2005, bls 23). 

Fjölbreytni svæðisins er mikil og eru þarna bæði leirhverir og vatnshverir af öllum gerðum og 

stærðum. Hiti hefur mælst allt að 150°C í gufuaugum í Kerlingarfjöllum (Kristján Jónasson & 

Sigmundur Einarsson, 2009, bls. 31). Um 70 km af merktum gönguleiðum eru í 

Kerlingarfjöllum (Kerlingarfjöll, 2013).  

Sunnan megin á Kili í austanverðum Langjökli liggur 

röð bergmyndana sem kallast Jarlhettur (Sjá mynd 8). 

Jarlhettur er röð móbergstinda sem rísa tignarlega 

upp úr landslaginu og setja töluverðan  svip á 

landslagið. Stærstur þeirra er Tröllhetta. Nokkuð er 

um það að gengið sé á Jarlhettur þótt sumar þeirra 

séu illkleifar sökum skriða og lausagrjóts (Þorsteinn 

Jósepsson & Steindór Steindórsson,1981, bls. 201).  

Austur af Jarlhettum á Bláfellshálsi rís Bláfellið  sjálft tignarlegt og stakt í landslaginu. Þetta 

stapalaga fell er gert úr móbergi og bólstrabergi en ofan á því liggur hjúpur grágrítis       

(Þorsteinn Jósepsson & Steindór Steindórsson,1980, 

bls. 90). Bláfellið er auðvelt uppgöngu og margir 

ferðamenn líta til þess hýru auga á leið sinni norður 

eða suður Kjöl.  

Síðast en ekki síst er vert að nefna Hrútfellið (Sjá 

mynd 9) og fjöllin inn af Þjófadölum. Hrútfellið, 

þetta fallega stapafell, rís hátt við austanverðan 

Langjökul (1.410m) og er tignarlegt að sjá frá 

Kjalvegi. Á Hrútfellinu er jökulbunga sem frá falla 

um fimm skriðjöklar. Skáli Ferðafélags Íslands í Þverbrekknamúla liggur undir Hrútfellinu og 

er kærkominn áningarstaður þegar  gengið er á fellið (Þorsteinn Jósepsson & Steindór 

Steindórsson,1981, bls. 139).  

Afar gott útsýni er frá öllum þessum fjallgörðum en þó kannski víðsýnast frá Snækolli í 

Kerlingarfjöllum en þar sést til sjávar í tvær áttir ef skyggni er gott. 

 

 
 

Mynd 8 Göngufólk við Jarlhettur (Bára Agnes 

Ketilsdóttir, 2012). 

Mynd 9 Hrútfell á Kili (Petr Bohm, á.á.). 
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       B.  Láglendi: 
 

Rúmlega helmingur landsvæðis á Kili er eyðiland þar sem uppistaðan eru hraun, eyrar og 

skriður (Guðmundur A. Guðmundsson & fl., 2009, 

bls. 22). Nokkur vötn setja svip sinn á svæðið og um 

það renna margar ár bæði jökul- og bergvatnsár. 

Benda verður á í þessu sambandi að vötnin 

Hvítárvatn, Blönduvatn og Þórisvatn eru ekki 

umfjöllunarefni í ritgerð þessari og falla því utan 

landslagsgerðar verkefnisins. Helstu ár á 

rannsóknarsvæðinu eru, Hvítá, Jökulfall (Jökulkvísl), 

Fúlakvísl, Blákvísl, Kisa, Kerlingará, Svartá, 

Ásgarðsá og Blanda. Um og yfir þessar ár eru nokkrar gönguleiðir og yfir þær er farið í 

mörgum tilfellum á brúm en sumstaðar á vaði sem reynst getur gangandi og akandi 

ferðamönnum hættulegt, sérstaklega í vatnavöxtum.  

Ekki fer mikið fyrir merktum gönguleiðum á Kili. Þó hafa rekstraraðilar í Kerlingarfjöllum 

merkt um 70 km af fjölbreyttum gönguleiðum bæði í kringum Kerlingarfjöll, í Hveradölunum 

og við þjónustukjarnann í Ásgarði (Páll Gíslason, munnleg heimild, 23. maí 2013). Anna 

Dóra Sæþórsdóttir bendir á í grein sinni „Kafað ofan í Kjölinn á viðhorfum ferðamanna“ frá 

2009 (bls. ii) að illa merktar leiðir og jafnvel ómerktar skapi hættu og óöryggi þeirra 

ferðamanna sem um Kjöl fara. Nefnir hún að þörf er á því að merkja gamla Kjalveginn sem 

margir fara um og telur hún að sú leið geti orðið jafn vinsæl og Laugavegurinn milli 

Landmannalauga og Þórsmerkur (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2009b, bls. ii).  

Gönguferðir eru afar vinsæl afþreying meðal ferðamanna á hálendinu hér á landi hvort sem 

litið er til Íslendinga eða útlendinga. Ef horft er sérstaklega til mest heimsóttu svæðanna við 

Kjalveg þ.e. Hveravalla og Kerlingarfjalla kemur í ljós í skýrslu, sem Anna Dóra Sæþórsdóttir 

skrifaði 2012 (bls. 18) um ferðamennsku á miðhálendi Íslands, að gönguferðir eru 

langvinsælasta afþreyingin. Sama niðurstaða fékkst í könnun sem höfundur framkvæmdi í 

Kerlingarfjöllum sumarið 2013 þar sem um 73% þátttakenda svöruðu að gönguferðir væru 

þeirra helsta afþreying.  

 

Mynd 10 Göngubrú yfir Fúlukvísl á Kili 

(Óskar Einarsson, 2008). 
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3.2. Akandi og hjólandi ferðamenn  

 

Kjalvegur liggur frá Gullfossi í suðri til Blöndudals í norðri. Gamli Kjalvegurinn (reiðleið) 

var í notkun lengi vel en um 1935 þegar Hvítá var brúuð var farið í að leggja nýjan Kjalveg. 

Um 1936 komust þeir með veginn inn fyrir Innriskúta og um 1938 inn að Hveravöllum (Arnór 

Karlsson & Oddur Sigurðsson, 2001, bls. 46 og 47). 1973 var svo ný brú byggð yfir Hvítá og í 

dag er Kjalvegur með töluverða umferð akandi farartækja sem hefur aukist jafnt og þétt 

síðustu ár (Vegagerðin, 2013a). Kjalvegur er ekki F (fjallvegur) merktur í dag sem þýðir að 

hann er fær flestum bílum og telst ekki til fjallvega heldur sem stofnleið (Vegagerðin, 2013b). 

Til samanburðar má nefna að Sprengisandsleið, sem einnig er svokölluð stofnleið, er F merkt 

og því einnig fjallvegur samkvæmt skilgreiningu Vegagerðarinnar (Vegagerðin, 2013d). 

Vegagerðin skilgreinir fjallvegi sem ferðamannavegi innan héraða og oft eru þetta vegir ofan 

byggðar. Þetta eru grófir malarvegir þar sem einungis hættulegustu árnar eru brúaðar 

(Vegagerðin, 2013e). Auk Kjalvegar liggja um 

rannsóknarsvæðið fjöldinn allur af vegslóðum og 

tengislóðum sem tengjast Kjalvegi. Þar ber helst að 

nefna vegina upp að Hagavatni, að Langjökli um 

Skálpanes, að Fremstaveri, inn að Hvítárvatni, í átt 

að Þverbrekknamúla, inn að Kerlingarfjöllum og þar 

um í átt að Setri (4x4 félagsskapur) og niður 

Leppistungur og hringinn í kringum Kerlingarfjöll. 

Slóðar liggja svo inn í Þjófadali frá Hveravöllum og 

inn að Blöndu (Páll Ásgeir Ásgeirsson, 2001, bls. 107-121). 

Fjölmargir möguleikar á mismunandi leiðum eru fyrir akandi eða hjólandi ferðamenn um Kjöl 

og nágrenni. Leiðir sem bera með sér hættur bæði vegna misjafnra vega og þverun 

mishættulegra vatnsfalla (Sjá mynd 11). 

Hjólreiðar hafa aukist verulega síðustu árin hér á 

landi eins og annars staðar (Sævar Helgi Lárusson, 

Ármann Jónsson, Ágúst Mogensen & Brynjólfur 

Mogensen, 2012, bls. 1). Þó nokkuð af 

hjólreiðarfólki bæði Íslendingar og útlendingar hjóla 

norður eða suður kjöl að sumri til (Sjá mynd 12), 

Mynd 11 Jeppi að fara yfir á á Kili (Páll 

Gíslason, 2003). 

Mynd 12 Hjólreiðamenn á hálendinu (Jón Örn, 

2013). 
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(Landssamtök Hjólreiðamanna, 2013). Engar markvissar rannsóknir hafa verið gerðar á Kili 

eða annars staðar á hálendinu um útbreiðslu þessa tegundar ferðamanna. Einnig eru engar 

heimildir eða rannsóknir að finna um fjölda mótorhjóla sem aka um Kjöl og nágrenni en 

umferð um Kjöl samkvæmt talningu vegagerðarinnar gefa ekki upp hlutföll bifreiða og 

mótorhjóla. Tímabært væri því að gera könnun á umferð hjólandi (reiðhjól og bifhjól) 

umferðar um hálendið. 

 

Samkvæmt niðurstöðum úr könnunum erlendra ferðamanna og ferðatilhögun þeirra árið 2012 

er ljóst að stór hluti þeirra ferðast um landið á eigin vegum. Annað hvort gera þeir það með 

því að aka sjálfir um landið eða þá að þeir nýta sér þær almenningssamgöngur sem í boði eru. 

Í skýrslu Ferðamálastofu frá 2012 kemur fram að tæplega 80% erlendra ferðamanna ferðist 

um landið á eigin vegum að sumri til, sem er háönn ferðatímabilsins hér á landi (sjá mynd 13). 

 

Mynd 13 Erlendir ferðamenn / Tegund ferðar 2012 í % (Oddný Þóra Óladóttir, 2013). 

Svipaðar niðurstöður birtast í skýrslu Önnu Dóru Sæþórsdóttur sem hún gerði árið 2009 (bls. 

28) um viðhorf ferðamanna á Kili. Þar kemur fram að um 55% ferðast á eigin bílum eða á 

bílaleigubílum og um 35% með hópferðabifreiðum. Ef við skoðum þessar niðurstöður í ljósi 

talna Vegagerðarinnar um umferð á Kili er ljóst að fjöldi akandi ferðamanna á Kili er all 

nokkur og hefur aukist mjög síðustu ár. Samkvæmt Vegagerðinni þá fara um Kjöl árlega yfir 

sumartímann að meðaltali um 70 bílar á sólarhring. 2011 eykst umferðin verulega og verður 

um 87 bílar á sólarhring en gengur til baka 2012 í 70 bíla (Vegagerðin, 2013c). Þetta gerir 

samanlagt frá júní til september um 8.400 bíla. Ef gert er ráð fyrir þremur farþegum í bíl 

(Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2009b, bls. 28) þá eru þetta um 25.200 ferðamenn sem fara um 

Kjalveg og nágrenni með þessum hætti yfir sumartímann eða um aðal ferðamannatíma þessa 

ákveðna svæðis. Sumir fræðimenn telja að þessi ákveðni markaður akandi ferðamanna 

(bifreiðar) sé töluvert falinn og lítið rannsakaður. Þörf er að skilgreina hann betur og muninn     

á þeim sem ferðast í rútum og á einkabílum eða bílaleigubílum (Olsen, 2003, bls. 332).       
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4. Afþreying á Kili  
 

Ferðamennska á Kili markast fyrst og fremst af ferðamennsku í fjölbreyttri og ósnortinni 

náttúru. Hún tengist náttúrunni sterkum böndum og þeirri afþreyingu sem stunduð er á 

viðkomandi svæði. Afþreying ferðamanns afmarkast af því umhverfi sem hann ferðast um. 

Náttúrutengdri ferðamennsku, sem er langstærsta tegund ferðamennsku á Kili, má skipta upp í 

fjóra megin hluta. Þeir eru ævintýra ferðamennska (adventure),  náttúru ferðamennska (nature 

based), dýralífs ferðamennska (wildlife) og vistvæn ferðamennska (ecotourism), (Newsome, 

Moore & Dowling, 2002, bls. 11).  

Ritgerð þessi afmarkast við gangandi, hjólandi og akandi ferðamenn. Hvaða afþreying býðst 

þessum hópi ferðamanna á Kili? Til þess að skoða þetta í einfaldri og greinargóðri mynd er 

ekki úr vegi að nýta sér áður fram komið líkan þar sem afþreyingu og landslagsgerð er fléttað 

saman. Nýsjálendingar hafa einmitt nýtt sér þetta líkan við að gera grein fyrir þeim þáttum 

sem tengjast öryggismálum í ferðamennsku á hálendinu. Með sama hætti verður það gert við 

kortlagningu afþreyingar og landlagsgerðar við Kjalveg (Bentley & fl., 2001, bls. 328). 

Þannig rammar landslagsgerðin inn þá afþreyingu sem mögulegt er að stunda á svæðinu.  

4.1.Tegund afþreyingar 

 

Ferðamenn flokkast eftir þeirri afþreyingu sem þeir sækjast eftir á ferðum sínum á Kili. 

Ýmsar leiðir eru farnar hvað þetta varðar. Bentley, Page, Meyer, Chalmers og Laird rýna í 

landslagsgerðina eða umhverfið í grein frá 2001 (bls.328) og skipta afþreyingunni niður eftir 

því. Ef við nýtum okkur þeirra hugmynd og staðfærum yfir á rannsóknarsvæðið þá skiptist 

Kjölur á eftirfarandi hátt eftir tegund afþreyingar og landlagsgerðar. Grunntegundir 

ferðamannanna þ.e. gangandi og hjólandi/akandi er einn yfirflokkur sem aftur er skipt  niður 

eftir þeirri afþreyingu sem hægt er að stunda í viðkomandi landslagsgerð (Sjá mynd 14). 
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A) Gangandi, akandi og hjólandi ferðamenn á Kili.   

 

Mynd 14 Flokkun afþreyingar eftir landslagsgerð (Bentley & fl., 2001, bls. 328, staðfærð af höfundi). 

 

Eftir þessa flokkun er fróðlegt að velta fyrir sér hverjir koma að viðkomandi afþreyingu á 

rannsóknarsvæðinu (sjá bláu, grænu og rauðu þríhyrningana í mynd 14). Eru einhver 

ferðaþjónustufyrirtæki á Kili sem bjóða sérstaklega upp á viðkomandi afþreyingu eða eru 

ferðamennirnir að öllu jöfnu á eigin vegum?   

Þjónustufyrirtækin á Kili, ef horft er til þeirrar afmörkunar sem ritgerðin nær til, eru ekki 

mörg. Í raun má segja að ekkert þeirra sem starfandi eru á svæðinu sinni þeirri gerð 

ferðamanna, ef horft er til afþreyingarinnar öðruvísi enn að veita þeim upplýsingar, mat og 

gistingu. Þessi fyrirtæki eru Árbúðir við Svartá á Kili, Gíslaskáli við Svartárbotna, 

Hálendismiðstöðin í Kerlingarfjöllum og Þjónustumiðstöðin á Hveravöllum.  Skipulögð 

náttúruskoðun og skipulagðar gönguferðir eru ekki í boði ofangreindra fyrirtækja (Páll 

Gíslason, munnleg heimild, 23. maí 2013). Þau fyrirtæki sem einkum eru að bjóða upp á 

skipulagða afþreyingu á rannsóknarsvæðinu eru stóru íslensku ferðafélögin Útivist og 

Ferðafélag Íslands (sjá töflu 2). 
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Tafla 2 - Framboð stóru ferðafélaganna á gönguferðum á Kili 2013 ( Útivist, 2013 & Ferðafélag Íslands, 2013a, bls. 

27,29 og 52). 

Auk Útivistar og Ferðafélags Íslands bjóða nokkur minni fyrirtæki uppá skipulagðar ferðir inn 

á Kjöl. Þau eru Últíma-Thúle, Ferðaklúbbinn 4 x 4 með jeppa og gönguferðir, Hálendisferðir, 

Fjallavinir o.fl. (Páll Gíslason, munnleg heimild, 23. maí 2013). 

Ef þetta framboð er sett í samhengi við þær tölulegu upplýsingar sem komið hafa fram hér að 

framan um fjölda ferðamann á Kili þá er ljóst að af ca 35.000 ferðamönnum sem sækja 

svæðið heim í framtíðinni mun stór hluti þeirra gera það á eigin vegum. Gera má ráð fyrir í 

ferðum ferðaþjónustuaðilanna sem gera út skipulagðar ferðir að öryggi ferðamanna sé tryggt 

vegna þeirra laga og reglugerða sem fyritækjunum er skylt að starfa eftir. Því er Ljóst, ef horft 

er til öryggismála almennt á hálendinu, að sá hluti ferðamanna sem um svæðin fara á eigin 

vegum verði sá hópur sem gæta verður sérstaklega að í umræðunni um öryggismál. 

Samkvæmt Bentley o.fl. (2001) er afar mikilvægt í allri ferðaþjónustu þegar öryggismál eru 

Tafla 2. Framboð helstu ferðafélaganna: 

Útivist: 

1. Öræfin sunnan Hofsjökuls: Gist í skála 4 x 4 við Setur . Kisugljúfur, Kerlingarfjöll og Leppistungur 

skoðað. Helgarferð. 

 

2. Hvítárbrú á Kjalvegi-Setur: Gengið inn með Jökulfallinu inn að Kerlingarfjöllum og síðan þaðan inn 

í Setur. Helgarferð. 

 

3. Stóra Jarlhetta ( 943m): Gengið á Stærstu Jarlhettuna sem stundum er kölluð Tröllhetta. Dagstúr. 

 

4. Kerlingarfjöll:  Gengið um Hveradali og upp á Fannborg. Haldið þaðan niður í Kisubotna og í vestur 

að Klakki. Síðan gengið í gegnum fjöllin inn á Sléttaskarð og ofan í neðri Hveradali og niður í Ásgarð. 

Gist í Kerlingarfjöllum. 3 daga ferð. 

      ( Útivist, 2013). 

Ferðafélag Íslands: 

1. Þverbrekknamúli-Hvítárvatn-Hvítárnes: Gengið frá Hvítárnesi að Þverbrekknamúla og vaðið yfir 

Svartá. Gengið inn fyrir Þverbrekkur og yfir Fróðá að Hvítárvatni aftur til baka í Hvítárnes. Helgarferð. 

 

2. Hvítárnes-Kerlingarfjöll-Hvítárvatn: Gist í Hvítárnesi. Ekið inn í Kerlingarfjöll og Hverdalirnir 

skoðaðir. Siglt á Hvítárvatni og inn í Karlsdrátt og tekin gönguhringur yfir Sólkötlu og til baka í bátinn. 

Helgarferð. 

 

3. Ævintýraferð um slóðir drauga og útilegumanna: Auðveldar dagleiðir um Gamla Kjalveginn. 

Skemmtigöngur ívafðar draugasögum og útilegumannasögum. Kynngimagnaðar þjóðsögur dregnar 

fram í stórbrotnu landslagi. 3 daga helgarferð. 

(Ferðafélag Íslands, 2013a, bls. 27,29 og 52). 
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skoðuð að ná til þeirra sem ekki eru í skipulögðum ferðum og kjósa að ferðast á eigin vegum 

(Bentley & fl., 2001, bls. 334). Þarna erum við að horfa til þeirra sem ferðast um hálendið á 

eigin bílum eða bílaleigubílum, hjólandi eða gangandi.  

Slysatíðni ferðamanna á Nýja Sjálandi er mest í ævintýraferðum og þá sérstaklega hjá þeim 

sem geta talist sjálfleiðsegjandi (selfguided), (Bentley, Page & Walker, 2004, bls 280).  Þetta 

eru ferðamenn sem skipuleggja ferðir sínar sjálfir og eru óháðir leiðsögumönnum. Þessir 

ferðamenn eru afar mikilvægir í umræðunni um öryggismál og sérstaklega þegar horft er til 

markaðssetningar og öryggisins sem skiptir máli í heildarmyndinni. Þessari tegund 

ferðamanna fjölgar ört ár frá ári. Slys ferðamanna hefur áhrif á ímynd greinarinnar og til þess 

verður að taka tillit til í umræðunni um öryggi ferðamanna á hálendinu (Roselló & Saenz-de-

Miera, 2010, bls. 676). Öryggið er og á að vera aðal hornsteinninn í markaðssetningu hvers 

ferðamannastaðar (Wilks, Watson & Hansen, 2000, bls. 37). Um landið allt eiga menn að geta 

ferðast með öruggum og skilvirkum hætti. Í miðri þessari umræðu um gildi öryggismála og í 

ljósi þeirrar staðreyndar að náttúran er aðal hvatinn að ferðalögum ferðamanna hér á landi 

telja sumir fræðimenn að áhættan eða „risk“ spili stórt hlutverk í ákvörðun ferðamanna að 

taka sér ferð inn á hálendið og inn á óþekkt svæði. Þannig býr landslagsgerðin til spennandi 

og ögrandi aðstæður sem verða hluti af upplifuninni (Imboden, 2012, bls. 310-311). Morgan 

et al., 2005; Page, Steele, og Connell (2006), Patterson og Pan (2007) telja meðal annars þátt 

óvissunar einn áhrifamestan í ævintýraferðum (Imboden, 2012, bls. 312) og undir það taka 

Swarbrooke, Beard, Leckie og Pomfret í grein árið 2003 (bls. 9) og benda á að óvissan kalli 

fram skynjun áskorunnar og gleði studda af hættunum sem að geta steðjað og áhættunni sem 

ferðamaðurinn tekur. Getur öryggið af  þeim sökum snúist gegn upplifuninni en margir 

leiðsögumenn telja það hluta af ævintýri og upplifun að takast á við erfið skilyrði á forsendum 

eigin kunnáttu og getu til ferðalags í ögrandi landslagi. Sumir telja GPS-tækin (Global 

Positioning Satelite) koma í veg fyrir þá upplifun og vilja halda í gamlar aðferðir við rötun 

(Lorimer & Lund, 2003, bls. 140 og 141). Þannig verður alltaf til stór hópur ferðamanna sem 

þrífst á því að storka örlögunum að vissu marki og taka áhættur á ferð sinni um hálendi 

landsins.  
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5. Hvernig er öryggismálum háttað í dag ef horft er til 
hálendisins?  
 

Töluverð umræða hefur verið um öryggismál á hálendinu síðustu ár og má ef til vill rekja þá 

umræðu til alvarlegra slysa sem orðið hafa á ferðamönnum á því svæði. Þegar leitað var eftir 

því hverjir færu með öryggismál á hálendinu kom í ljós að slíkar upplýsingar tengdust helst 

umferðaröryggismálum. Ekki fundust óyggjandi heimildir um hverjir fjalla um eða ákveða 

umgjörð annarrar umferðar á hálendinu svo sem gangandi ferðamanna. Eru þau öryggismál 

alfarið á hendi viðkomandi þjónustuaðila á svæðinu eða ferðamannsins sjálfs? 

Forvarnarumræðan hefur einnig verið hávær og sitt sýnist hverjum í þeim efnum. Benda má á 

að viðbrögð við slysum á hálendinu virðast vera í góðum farvegi og þar koma einkum að 

Landhelgisgæslan með þyrluflug og Landsbjörg með vakt og neyðarhjálp í ríku samstarfi við 

Lögregluyfirvöld og Neyðarlínuna. Hvað forvarnir og upplýsingagjöf varðar má benda á 

netsíðurnar safetravel.is, visiticeland.is og vegvisir.is. Upplýsingabæklingar um akstur á 

vegum hafa verið gefnir út af hálfu Landsbjargar. Farþegar geta nálgast þá við komuna til 

landsins og flestar bílaleigur afhenda upplýsingar um akstur á vegum við útleigu á sínum 

farartækjum. Þó er víða pottur brotinn hvað þetta varðar eins og fram kemur í könnun 

höfundar hér á eftir. 

 

5.1. Hverjir fara með öryggismál á hálendi Íslands? 

 

Í greinargerð sem starfshópur á vegum umhverfisráðherra skilaði af sér árið 2010 og í sátu 

fulltrúar frá dómsmálaráðherra, iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra undir forystu 

umhverfisráðherra, var aðal verkefnið að kanna þau málefni sem tengjast öryggi og umferð 

ferðamanna á hálendinu. Megin verkefni starfshópsins var að skoða fyrirkomulag, skipulag og 

samræmingu öryggismála á hálendinu (Umhverfisráðuneytið, 2013a, bls. 1).  

Ef rýnt er í niðurstöður áður nefnds starfshóps eru nokkrir aðilar eða stofnanir sem koma að 

öryggismálum og skipulagi þess á hálendinu. Þeir eru helstir: Lögreglan og Landhelgisgæslan, 

Björgunarsveitir og Landsbjörg, Landvarsla, ferðafélög og skálavarsla og Veðurstofa Íslands 

(Umhverfisráðuneytið, 2013a, bls. 1-3). Helstu hlutverk þessarra aðila má sjá í töflu 3. 
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Tafla 3 - Skipulagsaðilar öryggismála á hálendi Íslands og hlutverk þeirra (Umhverfisráðuneytið, 2013a, bls 1-3). 

Ljóst er að öryggismál á hálendinu snerta marga mismunandi hópa, stofnanir og aðila, en það 

er umhugsunarefni að í greinargerð starfshóps umhverfisráðherra er aðeins einu sinni dregið 

fram hlutverk Vegagerðarinnar (Umhverfisráðuneytið, 2013a, bls. 8). Ekki er heldur minnst á 

hlutverk sveitarfélaga í öryggismálum, og þá sérstaklega umferðaröryggismálum á hálendinu, 

en skýrt er tekið fram í gerð áætlunar umferðaröryggismála stjórnvalda til ársins 2016 að 

samræming vinnubragða á sveitarstjórnarstigi séu mikilvæg skref til að ná fram þeim 

markmiðum sem áætlunin nær til (Mannvit, 2010, bls. 2).  

Öryggismál á hálendinu eru síður en svo einföld en kalla á að allir aðilar málsins komi að 

borðinu þegar þessi mál eru rædd og um þau fjallað.  

Á Nýja Sjálandi er þessu aðeins öðruvísi farið og er hlutverk Ferðamálaráðs Nýja Sjálands 

mjög stórt í því sambandi. NZTIA eða New Zeeland Tourist Industry Association virðist hafa 

afar stórt hlutverk þar í landi ef horft er til setningar reglugerða og laga varðandi 

afþreyingarferðamennsku/ævintýraferðamennsku (adventure tourism) og öryggismál á hálendi 

Nýja Sjálands (Tourist Industrie Association New Zeeland, 2013). Þeim og Outdoor New 

Zeeland samtökunum virðist vera fullkomlega treyst af yfirvöldum á Nýja Sjálandi til þess að 

vinna að reglugerðum varðandi þennan málaflokk. 

Önnur ráð, nefndir og ráðuneyti á Nýja Sjálandi sem að einhverju leyti koma að ferðamálum 

og reglugerðum og lögum þar að lútandi eru um 40 talsins og þar á meðal eru sjö ráðuneyti en 

þau eru umhverfisráðuneytið, ráðuneyti verslunar, iðnaðar og dómsmála. 

 

 Tafla 3. Skipulagsaðilar öryggismála á hálendi Íslands: 

1. Lögreglan – Takmarkað eftirlit og almenn úköll vegna slysa og 

umferðaróhappa. 

2. Landhelgisgæslan – Takmarkað eftirlit með utanvegaakstri á hálendinu með 

þyrluflugi og sjúkraflug. 

3. Björgunarsveitir og Landsbjörg – Upplýsingagjöf, fræðsla og útgáfa bæklinga 

ásamt sérverkefninu “Safe travel” ásamt útköllum og vöktun á hálendinu. 

4. Landvarsla – Upplýsingagjöf og eftirlit með umgengni ferðamanna á friðuðum 

svæðum og í náttúru Íslands. 

5. Ferðafélög / skálavarsla – Upplýsingagjöf og vöktun viðkomandi svæða. 

6. Veðurstofa Íslands – Vöktun vegna náttúruvá á hálendinu ásamt 

upplýsingagjöf um veður og jarðskjálftaspár. 
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Samgönguráðuneytið og ráðuneyti menningar og arfleifðar ásamt Heilbrigðisráðuneytinu 

(Ministry of Business, Innovation & Employment, 2013). Í þessu sambandi má benda á að 

stærsta átakið hvað varðar öryggi ferðamanna á Nýja Sjálandi var gert að tilstuðlan NZTIA 

árið 1995 eftir röð óhappa í ævintýraferðamennsku. NZTIA ásamt nefnd á vegum 

viðskiptaráðuneytisins í Nýja Sjálandi hófu vinnu við gerð reglugerðar um öryggi ferðamanna 

í afþreyingarferðamennsku. Að þessu kom einnig öryggisráð um fjallaferðamennsku ásamt 

opinberu eftirliti flugs og sjóferða. Í þessarri vinnu kom fram líkan, sem áður hefur verið 

minnst á, sem vinnan var síðan byggð á en þar skiptu þeir afþreyingunni eftir landslagsgerð 

(Bentley & fl., 2001, bls. 328). Þó er það umhugsunarefni ef horft er til þess hverjir koma að 

þessum málum á Nýja Sjálandi að hér á landi virðist Ferðamálastofa og SAF (Samtök aðila í 

ferðaþjónustu) ekki vera aðilar að skipulagsferli öryggismála á hálendinu ef horft er 

sérstaklega til skipulagsaðila í töflu 3 á bls. 25. Þetta er tilfellið þrátt fyrir þá staðreynd að 

ferðamennska og atvinnustarfsemi kringum hana hér á landi fer ört vaxandi og er einn helsti 

gjaldeyrisskapandi atvinnuvegur landsins auk þeirrar almennu vitneskju að vera eina 

atvinnugreinin sem stunduð er á hálendinu að einhverju marki. Þúsundir ferðamanna ár hvert  

nýta sér þjónustu þessara fyrirtækja og eru því í umsjá þessara aðila meira og minna og fara 

um vegi, vegslóða og torsótt landslag til að sækja þessi ferðaþjónustufyrirtæki heim. 

 

5.2. Hver er slysatíðni á hálendinu og hvers konar slys eiga  
sér stað á Kili? 

 

Upplýsingar um slysatíðni og gerð slysa á svæðinu kringum Kjöl eða almennt á hálendinu 

voru ekki aðgengilegar eða í öllu falli ekki auðsóttar. Eftir þessum upplýsingum var leitað 

víða meðal annars á vef Landspítalans Háskólasjúkrahúss, Hirzlunni sem geymir bæði 

rannsóknir og upplýsingar, á vef Ferðamálastofu, Skemmunni og á Umferðarstofu nú 

Samgöngustofu. Þó var hægt að finna á vef Samgöngustofu upplýsingar í ársútgáfum um  

umferðarslys 2008-2012. Þar kom fram að um 916 útlendingar lentu í umferðarslysum á öllu 

landinu á því 5 ára tímabili og þar af slösuðust 117 alvarlega og 8 ferðamenn létust (sjá töflu 

4), (Samgöngustofa, 2013). Samkvæmt þessum niðurstöðum eru slys útlendinga á vegum 

landsins umtalsverð og áhyggjuefni fyrir ferðamennsku hér á landi. Til þess að gera sér frekari 

grein fyrir umferðarslysum á hálendinu er nauðsynlegt að skoða ítarlegar slysaskýrslur og 

gera frekari greiningu á viðkomandi tölfræði. Einnig þarf að vinna að frekari greiningu á 

öðrum slysum en umferðarslysum á hálendinu. 
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Tafla 4 - Umferðarslys útlendinga 2008-2012 á Íslandi (Samgöngustofa, 2013). 

Hálendisvakt Landsbjargar hefur gefið út ákveðnar tölur um umfang aðstoðarbeiðna sem gefa 

ákveðna en óljósa mynd af slysum á hálendinu. Í skýrslum þeirra kemur fram, í víðri 

skilgreiningu, umfang slysa þ.e. hvort um alvarleg eða minni slys hafi verið ræða og hvort þau 

hafi verið mörg eða fá. Þar er einnig úrbóta þörf í greiningu slysa til að sem nákvæmasta 

mynd fáist af eðli þeirra og umfangi.  

Hálendisvakt björgunarsveitanna er með vakt á fjórum stöðum á hálendinu yfir sumartímann 

og þar á meðal á Kili. Þar sinna þeir björgunaraðgerðum ýmis konar og mörg hundruð 

ferðamenn hafa nýtt sér aðstoð þeirra síðustu ár við Kjalveg (sjá mynd 15), (Landsbjörg, 

2013). 

 

Mynd 15 Aðstoðarbeiðnir Hálendisvaktar 2006-2008 (Landsbjörg, 2013). 

Samkvæmt niðurstöðum frá Landsbjörgu hefur hjálparbeiðnum fjölgað verulega á þessum 

árum og má ímynda sér að sú aukning sé í beinu samhengi við aukinn fjöldi ferðamanna inn á 

svæðið. 

Það er ekki óþekkt staða þegar reynt er að rýna í tölfræði ferðamennskunnar hér á landi og 

annars staðar að komið sé að lokuðum dyrum eða hálf lokuðum. Upplýsingar vantar víða til 
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Tafla 4. Umferðarslys útlendinga á Íslandi 2008-2012: 
 

Ár:  slasaðir alls: lítið slasaðir:  mikið slasaðir:            látnir: 

 

2008  176  155   19   2 

 

2009  196  167   26   3 

 

2010  151  118   32   1 

 

2011  200  182   17   1 

 

2012  193  169   23   1 

 

Samtals: 916  179   117   8
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að fanga viðfangsefnið svo vel sé. Sumir fræðimenn telja að upplýsingagjöf og forvarnir geti 

komið í veg fyrir slys og því er afar brýnt að utanumhald upplýsinga sé aðgengilegt og skýrt. 

Wilks, Watson og Faulks kasta því fram í grein frá 1999 (bls. 9 og 10), um öryggi á vegum í 

Ástralíu, að besta leiðin til að afla upplýsinga um slys og slysatíðni í umferðinni sé að leita til 

þriggja stofnanna. Þær stofnanir eru Samgöngustofa vegna upplýsinga um árekstra og slys á 

vegum, sjúkrahús með slysaskýrslur og tryggingarfélög. Hér á landi væri væri eðlilegt vegna 

aðkomu Landsbjargar að hálendisvakt og björgun ferðamanna að stofnanirnar væru fjórar 

talsins: 

1. Samgöngustofa (áður Umferðarstofa) 

2. Landspítali Háskólasjúkrahús 

3. Tryggingarfélög   

4. Landsbjörg  (Aðlagað eftir Wilks, Watson, & Faulks, 1999 bls. 9 og 10). 

 

Samkeyrsla tölfræði upplýsinga frá þessum aðilum þar sem hlutur erlendra ferðamanna 

gagnvart heimamönnum er skýr mun færa ferðaþjónustunni mikilvægar upplýsingar. Á þeim 

má byggja í allri forvarnarvinnu gegn slysum þeirra sem heimsækja landið og þá sérstaklega 

hálendið. Ef horft er til niðurstöðu könnunarinnar (sjá fylgiskjöl) hér á eftir kemur fram 

ákveðinn munur á hegðun og atferli erlendra ferðamanna og heimamanna. Undir þetta taka 

fræðimennirnir Bentley, Page, og Laird í grein sinni frá árinu 2000 (bls. 239) og telja að 

alþjóðlegir ferðamenn og gestir séu miklu líklegri til að slasast á ferðalögum en heimamenn. 

Þeir nefna einnig í grein sinni hvaða slysaáhættu beri að horfa til tengda ferðamennsku og 

hvaða áhrifaþættir liggja þar að baki. Þetta eru afar mikilvægir þættir sem skipta máli þegar 

orsök slysa eru rannsökuð og öryggismál rædd (Sjá staðfærða töflu 5).  
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Tafla 5 - Skipurit um slysaáhættu og áhrifaþætti (Bentley & fl., 2000, bls. 244, staðfært af höfundi). 

Tafla 5. Slysaáhætta: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stjórnun og stýring öryggisþátta: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önnur stjórnunarleg áhrif: 
 

Gangandi ferðamenn   Akandi / hjólandi ferðamenn: 
Slys á jafnsléttu      Slys á stofnbrautum / fjallvegum  

Slys í fjalllendi       Slys á vegslóðum 

Slys í ám / vatnsföllum      Slys við utanvegaakstur 

Slys á hverasvæðum      Slys við ár / vatnsföll 

 

Viðskiptavinurinn: 

 
Uppl. ófullnægjandi 

Tungumála erfiðl. 

Notkun búnaðar röng 

Líkamleg geta ónóg 

Vanmat 

Reynsluleysi 

 

Búnaður: 

 
Lélegur búnaður 

Skortur á fyrsta hjálps 

búnaði 

Búnaður óhentugur 

viðk. afþreyingu 

Þekking á búnaði ekki 

til staðar 

 

Veðurfarsleg áhrif: 

 
Óhagstæð veðrarbrigði 

Skyndileg breyting á 

veðri 

Breyting á 

birtuskilyrðum 

Flóð 

Verulegar hitabreytingar 

Hálka og ísing 

 

Upplýsingagjöf 

ábótavant 

Leiðsögn ábótavant 

Leiðsögumenn illa 

menntaðir 

Mat á umhverfi og 

hættumati ekki 

fyrirliggjandi 

 

Búnaður hentar ekki 

viðkomandi 

viðskiptamanni 

Lélegur búnaður 

Eftirlit með búnaði 

ábótavant 

Klæðnaður óhentugur  

viðk. afþreyingu 

 

Veðurspá ekki skoðuð 

Viðvörunum um veður 

ekki sinnt 

Leiðsögn ábótavant 

Mat á umhverfi 

ábótavant 

 

Nákvæmni í veðurspám 

Staðbundin og árstíðarbundin áhrif 

Utanaðkomandi þrýstingur um þátttöku við erfiðar aðstæður 

Skortur á kerfislegri og stjórnunarlegri reynslu 
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6. Könnun  
 

Ekki eru til margar rannsóknir sérstaklega tengdar öryggismálum ferðamanna á hálendinu. 

Anna Dóra Sæþórsdóttir hefur gert nokkrar kannanir um viðhorf og tegund ferðamanna á Kili 

og hefur þegar verið vitnað í þær hér að framan. Bent hefur verið á mikilvægi þess, að til að 

ná utan um öryggisþætti sem snúa að ferðamennsku, er nauðsynlegt að gera rannsóknir 

tengdar þeim (Bentley & fl., 2000, bls. 239). Hér að framan hefur ákveðið líkan, sem byggt er 

á athugunum fræðimanna frá Nýja Sjálandi, verið lagt til grundvallar. Til að styðja við 

ákvörðun höfundar að byggja verkefnið á þessu ákveðna líkani og gera frekar grein fyrir stöðu 

mála varðandi öryggismálin hér á landi var gerð könnun sumarið 2013 í Kerlingarfjöllum. 

Könnunin byggir í fyrsta lagi á þeirri afmörkun sem ritgerðin tekur til og í öðru lagi á því 

líkaninu sem sett var fram í kafla 4.1. Spurningar í könnuninni beinast fyrst og fremst að  

a) þjóðerni. 

b) Ferðamáta. 

c) Reynslu ferðamanna til aksturs um malarvegi og utan alfaraleiða. 

d) Upplýsingagjöf um akstur á hálendinu. 

e) Hvers konar landslagsgerð viðkomandi ferðamenn voru að ferðast um. 

f) Mat á öryggisþáttum  

 

Allt eru þetta spurningar sem beint eða óbeint miða að því að svara rannsóknarspurningunni: 

 Er öryggi ferðamanna á hálendinu við Kjöl tryggt ef horft er til: landslagsins sem

 þeir ferðast um , afþreyingarinnar sem þeir stunda og ferðamátans? 

Með könnuninni er meðal annars reynt að meta tengsl þjóðernis við reynslu og getu til aksturs 

á malarvegum og  reynt að sjá út hvaða tegund ferðamanna (þjóðerni, afþreying, ferðamáti) 

ætti helst að nálgast með frekari upplýsingagjöf. Hlutfall þeirra ferðamanna (tegund) sem 

ferðast á eigin vegum og þeirra sem ferðast um landið í umsjá ferðafélaga eða annarra 

skipulagðra ferða er kannað. Svar við þeirri spurningu getur skýrt með ákveðnum hætti hvar 

og þá einnig hvernig hægt er að koma skilaboðum til þess hóps sem ferðast á eigin vegum. 

Spurt er um ferðaáætlanir sem snúa að landslagsgerðinni. Eru ákveðin svæði eða 

landslagsgerð vinsælli en aðrar og þá hvernig geta þjónustufyrirtækin nýtt sér slíkar 

upplýsingar við að koma upplýsingum um öryggismál til ferðamannanna á viðkomandi 

svæðum? Þar er helst átt við  upplýsingaskilti, bæklinga og gönguleiðakort. Ferðamátinn er 

kannaður  þ.e. hversu stór hluti ferðamanna fer akandi inn á hálendið. Er Kjalvegur tilbúinn til 

að taka við þeirri umferð um háannatímann? Hvernig fræðum við t.d. viðkomandi ökumenn 
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um akstur yfir ár og á malarvegum? Hvernig komum við upplýsingum til viðkomandi 

ferðamanna? Eru bílaleigur að standa sig í þeim efnum? 

6.1. Aðferðarfræðin    

 

Könnunin var gerð á tímabilinu 15. júlí til 15. ágúst 2013. Könnunin fór fram í 

Kerlingarfjöllum og var úrtakið 320 manns og var spurningarlista (sjá fylgiskjöl) afhent þeim 

ferðamönnum sem nýttu sér þjónustu Hálendismiðstöðvarinnar í Kerlingarfjöllum. Könnunin 

var á íslensku, frönsku og ensku.  Starfsfólk Hálendismiðstöðvarinnar sá um framkvæmd 

könnunarinnar og var könnunin í flestum tilfellum afhent þegar viðkomandi ferðamaður fyllti 

út gistináttamiða vegna gistináttaskatts eða nýtti sér þjónustu hálendismiðstöðvarinnar með 

öðrum hætti. Ekki var gerður greinarmunur á tegund ferðamannanna,uppruna eða kyns og var 

það tilfallandi (random) hverjir fengu afhenta könnunina og tóku þátt. Vel sýnilegur, þar til 

gerður  kassi, var til staðar þar sem ferðamennirnir skiluðu útfylltri könnun. Hvorki ökumenn 

hópferðabíla, fararstjórar eða leiðsögumenn tóku þátt í könnuninni. Af 18 spurningum í 

könnuninni voru 12 þeirra já og nei spurningar, ein viðhorfsspurning á „likert-skala“ , ein 

viðhorfsspurning opin um þjónustuna við Kjalveg og fjórar  upplýsingaspurningar 

(magnbreytur) um kyn, þjóðerni, ferðamáta og upplýsingaöflun tengda  þekkingu 

ferðamannsins á akstri á hálendinu (sjá fygiskjöl).  

Sá hluti könnunarinnar sem stuðst er við í þessu verkefni er megindlegur (quantitative 

research method). Rannsóknin er megindleg lýsandi rannsókn í formi spurningarlista. Þetta er 

svokölluð „site survey“  könnun sem er mjög algeng gerð skoðanakannana en hefur þó þann 

galla að „non users“ eða þeir aðilar/ferðamenn sem ekki nýta sér umrædda þjónustu/svæði 

reiknast ekki með í tölfræðinni (Page, 2009, bls. 48). 

Þýðið eru ferðamenn á Kili 15. júlí til 15. ágúst 2013 á aldrinum 18 - 80 ára. Spurningarnar 

eru flestar á nafnkvarða. Þrjár spurningar eru  á hlutfallskvarða en það eru spurningar númer 

3, 6 og 15 (sjá fylgiskjöl). Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á lýsandi og túlkandi tölfræði 

og því er þetta í megin dráttum greinandi rannsókn. 
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6.2. Niðurstöður könnunar    

 

Niðurstöður könnunarinnar eru eftirfarandi: 

Fjöldi þeirra ferðamanna sem svöruðu könnuninni voru 226 eða 70.32% (svarhlutfall) þeirra 

sem fengu könnunina í hendur. 88 skiluðu ekki könnun í kassann og sex kannanir voru 

gallaðar eða rangt útfylltar. Þannig var könnuninni dreift til 320 þátttakenda. Kynjaskipting 

var um það bil jöfn en þátt tóku 108 konur og 118 karlar. Um 26% þátttakenda voru 

Íslendingar og af erlendum 

þátttakendum voru Frakkar (20%) og 

Þjóðverjar ( 23,5%) flestir (sjá mynd 

16). 

Þessi þátttaka endurspeglar nokkuð þá 

niðurstöðu sem fram kemur í skýrslu 

Önnu Dóru Sæþórsdóttur „Kafað ofan 

í kjölinn á viðhorfum ferðamanna á 

Kili“ frá 2009 (bls. 1). Samkvæmt 

hennar niðurstöðum voru það einnig 

Þjóðverjar, Frakkar og Svisslendingar sem sóttu mest inn á hálendið þegar horft er sérstaklega 

til erlendra gesta. Þessi niðurstaða gefur okkur vísbendingu um að upplýsingabæklingar og 

skilaboð sem ætluð er útlendingum þurfa að minnsta kosti að vera á tungumálunum þýsku og 

frönsku. Sumir fræðimenn benda sérstaklega á þennan öryggisþátt og tala þar um að 

tungumálavandamálið geti verið hindrandi í því að skilaboð, bönn og boð, komist til skila til 

ferðamannana (Bentley & fl., 2001, bls. 336). það er því nauðsynlegt að kanna vel uppruna 

þeirra ferðamanna sem sækja hálendið heim þegar þessi þáttur öryggismála er skoðaður. 

 

Hvað varðar ferðamátann sjálfan og 

útkomuna úr könnuninni þá 

endurspeglar hún þá viðteknu þróun, 

sem áður hefur verið bent á, að 

ferðamenn kjósa í æ ríkara mæli að 

ferðast á eigin vegum (sjá mynd 17).  

Um 63% gesta sem svöruðu könnuninni 

 Mynd 16 Fjöldi þátttakenda eftir þjóðerni, spurning 2. (aðrir = 

færri en 5 frá einstaka landi) (Hans Kristjánsson, 2013) 

Mynd 17 Ferðamáti gesta áKili 2013, spurning 3. (Hans 

Kristjánsson, 2013). 
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heimsækja hálendið annað hvort á eigin bíl, hjóli eða á bílaleigubílum. Alltaf er nokkur 

umferð bifhjóla um Kjöl en engin þessarar tegundar ferðamanna tók þátt í könnuninni og eru 

þeir því skráðir sem 0 í niðurstöðunni (sjá mynd 17). Þessi þróun, að mikill fjöldi ferðamanna 

kjósi að ferðast um á eigin bíl eða bílaleigubíl, sést víða erlendis. Í því sambandi má benda á 

að í Ástralíu, nánar til tekið í Queensland, er þessi tegund ferðamanna um 80% af heildar 

ferðamönnum á því svæði (Olsen, 2003, bls. 332). Til þessa hóps verður því að horfa 

sérstaklega þegar rætt er um upplýsingagjöf og þá einkum  upplýsingaskyldu 

bílaleigufyrirtækjana hér á landi.  

Þessi hópur eða tegund ferðamanna er einnig mikilvægur þegar umræðan um 

vegaframkvæmdir á hálendinu eru ræddar. Í því tilfelli er vert að undirstrika aftur skoðun 

höfundar að Vegagerðin verði hluti af þeim hópi stofnana sem um öryggismál á hálendinu 

fjallar í framtíðinni (sjá töflu 3 bls. 25). 

 

Í framhaldi af þessu er forvitnilegt að skoða 

reynslu ferðamannana af akstri á 

malarvegum. Hér verður að taka fram að 

nánast 100% Íslendinga sem þátt tóku í 

könnuninni lentu í þeim hópi gesta sem 

töldu sig vana akstri á malarvegum en þeir 

voru um 26% af heildarþátttakendum 

könnunarinnar. Ef aðeins eru teknir erlendu 

gestirnir er um helmingur þeirra sem telja 

sig vana akstri bifreiðar á malarvegum (sjá 

mynd 18). Ef horft er til baka til upplýsinganna um gestafjölda í nánustu framtíð (sjá kafla 2. 

og 2.1) þá geta menn áætlað að um 4.000 erlendir bílstjórar muni, allir óvanir akstri á 

malarvegum, aka um hálendið á Kili á næstu árum. Að vera með svo stóran hóp bílstjóra á 

hálendisvegum landsins sem ekki er vanur akstri á misjöfnum malarvegum er áhyggjuefni. 

Niðurstöður úr spurningum 7. og 8. um akstur utan alfaraleiða og akstur yfir vatnsföll voru á 

svipuðum nótum. Um 50%, að frá dregnum Íslendingum, voru óvanir akstri utan alfaraleiða 

og um 60% óvanir akstri yfir straumharðar jökulár. 

 

 

 

 

Mynd 18 Akstur útlendinga á malarvegum, spurning 4. 

(Hans Kristjánsson, 2013). 



34 

 

 

Þá er áhugavert, í tengslum við spurningu 4 hér að 

framan, að líta á niðurstöður úr spurningu 5.  

Aðeins um 66%  gesta sem ekki voru vanir akstri 

á malarvegum kynntu sér það áður enn til 

ferðarinnar kom (sjá mynd 19). Þessi niðurstaða 

undirstrikar að ekki er nægjanlegt að 

upplýsingarnar séu vel hannaðar og skýrar heldur 

verður einnig að huga að því hvaða leiðir eru 

farnar til að ná til ferðamannana og þá sérstakleg 

þeirra erlendu. Erum við að standa okkur í því að koma 

upplýsingum skilmerkilega til ferðamanna og hvaða aðferðir 

eru notaðar í þeim efnum? Til að svara því er rétt að líta á 

niðurstöður úr spurningu 6. Þar kemur fram að lang flestir 

ferðamenn nýta sér internetið við öflun upplýsinga. Þessi 

niðurstaða hlýtur að gefa okkur ákveðnar vísbendingar um 

hvaða miðil nota skal í sambandi við öryggismál og 

upplýsingagjöf til ferðamanna (sjá mynd 20). 

         

Í framhaldi af niðurstöðunni um akstur á malarvegum er fróðlegt að horfa til hvernig 9. 

spurningu (sjá fylgiskjöl), um það hvort ferðamenn fengu upplýsingar við komuna til landsins 

eða frá bílaleigum um akstur á hálendinu. Niðurstaðan var sú að tæplega helmingur þeirra 

hafði fengið upplýsingar eða nálgast þær (sjá 

mynd 21). 

 Það er umhugsunarefni fyrir ferðaþjónustuaðila 

og greinina sem heild að ekki skuli betur staðið 

við upplýsingagjöf til ferðamanna sem ætla sér 

að skoða hálendi landsins. Þessi niðurstaða ber 

dapurlegt vitni um að ákveðna markaðslega 

hugsun skorti hjá stórum hluta þeirra sem 

þjónusta erlenda ferðamenn hér á landi. Öryggi viðskiptavinarins verður að setja í fyrsta sæti. 

 

Mynd 20 Hvar kynnt sér akstur á malarvegum, 

spurning 6. (Hans Kristjánsson, 2013). 

Mynd 19 Kynntu sér akstur á malarvegum, 

spurning 5 (Hans Kristjánsson, 2013). 

Mynd 21 Upplýsingagjöf  í %, spurning 9 (Hans 

Kristjánsson, 2013). 
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Í þessu sambandi má benda á að upplýsingar um akstur á hálendinu og um önnur öryggisatriði 

finnast hér á landi. Þær má nálgast m.a. á netmiðlunum safetravel.is, visiticeland.is og 

vegvisir.is eins og áður hefur komið fram (sjá kafla 5). Það er því dapurleg niðurstaða að 

aðeins um 21% ferðamanna þekkti til síðunnar 

safetravel.is þegar spurt var um hana í 

könnuninni (sjá mynd 22). Bent skal á að ekki 

var lagt mat á hvort þeir sem þekktu til 

síðunnar safetravel.is hafi yfir höfuð lesið þær 

upplýsingar sem þar koma fram. 

Þarna er þó greinilega þörf á markvissu átaki 

og kynningu varðandi þessar öryggissíður svo 

að það efni sem þar er að finna nái eyrum og 

augum ferðamannana með skilvísum hætti. 

 

 

Viðkomandi könnun inniheldur einnig spurningar 

um landslagsgerðina og þá hvers konar ferðalag 

viðkomandi ferðamaður stefndi á eða var búinn að 

taka sér á hendur. Þær spurningar miðuðu að því að 

draga fram notkunina á landslagsgerðinni og þá 

hvaða afþreying það er sem ferðamaðurinn ætlar sér 

að taka þátt eða tók þátt í. Spurt er í annan stað um 

fjallgöngur og hinn um heimsókn á hverasvæðin á 

Kili. Að auki er spurt um kynni ferðamannana af 

vatnsföllum (sjá spurningar 11-13 í könnun – sjá fylgiskjöl og mynd 23). Um 78% svarenda 

áætluðu eða fóru í fjallgöngu á ferðalaginu um Kjöl. Um 90% heimsóttu hverasvæðin og um 

60% fóru yfir óbrúuð vatnsföll á ferðalagi sínu á hálendinu við Kjöl. Það er því drjúgur hluti 

ferðamanna sem heimsækja þetta víðfeðma hálendi sem ferðast um landslagsgerð þar sem 

hættur leynast og því er vert að gefa öryggismálum ríkan gaum er þessa niðurstöðu varðar. 

Höfundur þekkir vel til bæði á Hveravöllum og í Kerlingarfjöllum og telur miðað við þessar 

niðurstöður að sérstaklega þurfi að líta til varúðarmerkinga á hverasvæðunum. Þá 

landslagsgerð sækja lang flestir ferðamenn heim. 

 

 

Mynd 22 Þekking á safetravel.is í %, spurning 9. (Hans 

Kristjánsson, 2013). 

Mynd 23 Mimunandi afþreying í %, spurningar 11 – 

13.   (Hans Kristjánsson, 2013). 
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Viðhorfsspurningin um mat á öryggisþáttum ferðamanna á Kili gefur til kynna að um 93% 

þátttakenda telja öryggismál sín í viðunandi, góðu eða mjög góðu horfi (sjá mynd 24). 

Ef sú niðurstaða er sett í samhengi við svörin úr spurningum 4, 7 og 8  má á vissan hátt álykta 

sem svo að um ákveðið vanmat sé að ræða. 

Upplýsingaskortur og reynsluleysi virðist 

vera stór þáttur í mati ferðamannana á eigin 

öryggisþáttum ef  horft er til ferðalaga á 

hálendi Íslands. Vanmat, reynsluleysi og 

upplýsingaskortur eru m.a. þeir þættir í töflu 

Bentley o.fl.(2000) þegar horft er til 

slysaáhættu (sjá töflu 5. á bls. 30 í kafla 

5.2.). Vanmat á getu og á vilja til að afla sér 

upplýsinga getur hugsanlega aukið hættu á slysum ásamt einnig vanmati á eigið öryggi 

(Bentley & fl., 2000, bls. 244). 

 

Þá er einnig áhugavert að skoða niðurstöður úr spurningu 14 um hvort viðkomandi hafði nýtt 

sér íslenskan leiðsögumann á ferðalaginu. Niðurstaða könnunarinnar er að stærstur hluti 

ferðamanna á hálendinu kringum Kjöl ferðast á eigin vegum eða um 63%. Ætla má að þeir 

ferðamenn nýti sér sjaldan eða aldrei fararstjóra enda telst stærstur hluti þessa tegundar 

ferðamanna sem sjálfleiðsegjandi. Þó er ávallt eitthvað um það að slíkir ferðamenn leiti 

leiðsagnar hjá viðkomandi þjónustufyrirtækjum og óski eftir leiðsögumanni um tiltekin svæði. 

Ef skoðaður er sérstaklega hópurinn sem kemur á svæðið í skipulagðri ferð (hópur G í 

spurningu 2) þá eru það um 50% sem nýttu sér íslenskan leiðsögumann. Hinn helmingurinn 

skoðaði hálendið undir leiðsögn erlends leiðsögumanns. Ef Íslendingar eru sérstaklega 

skoðaðir þá voru það 60% sem ekki nýttu sér leiðsögn heimamanns á ferð sinni um hálendið á 

Kili.  Góður leiðsögumaður með ríka þekkingu á viðkomandi svæði getur verið góð forvörn ef 

horft er til öryggisþátta á hálendinu. Mestar líkur eru á að hann þekki aðstæður vel og þær 

hættur sem í landslaginu leynast. Þessi ákveðna niðurstaða, að svo fáir nýti sér íslenska 

leiðsögumenn,  hlýtur að vera umhugsunarefni fyrir samfélag leiðsögumanna hér á landi og 

brýnt að þetta mál verði skoðað frekar innan þeirra raða og ferðaþjónustunnar.  

 

Síðasta spurningin í könnuninni (spurning 18) er viðhorfsspurning um þá þjónustu sem 

ferðamenn horfa helst til á hálendinu og telja mikilvæga. Hún er sett fram til að kanna hvort 

einhverjir þjónustuþættir, mikilvægir að mati ferðamannana, kæmu fram sem beint tengdust 

Mynd 24 Mat á öryggisþáttum, spurning 15. (Hans 

Kristjánsson, 2013). 
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öryggismálum við Kjalveg. Þegar svörin voru skoðuð koma fram mörg og fjölbreytt viðhorf 

ferðamanna á Kili. Sum svörin gefa vísbendingar sem þjónustuaðilar geta haft töluverðan hag 

af. Svörunum við spurningu 18 má raða niður í 11 mismunandi þætti (sjá töflu 6) en hafa 

verður í huga að stór hluti kaus ekki að svara þessari ákveðnu spurningu í könnuninni. Aðeins 

eru 183 svör gild tölfræðilega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Tafla 6 - Mikilvæg Þjónusta á hálendinu í %, spurning 18 (Hans Kristjánsson, 2013). 

 

Ef við skoðum svörin við 18. spurningu í ljósi þeirrar rannsóknarspurningar sem ritgerð þessi 

er grundvölluð á koma fram áhugaverðar niðurstöður. Ferðamönnum á Kili er tíðrætt um 

ástand Kjalvegar og hlýtur sú niðurstaða að vera umhugsunarefni ekki bara fyrir 

ferðaþjónustuaðila við Kjöl heldur áminning til stjórnvalda og þeirra sem hafa umsjón með 

vegaframkvæmdum á hálendinu. Upplýsingar og upplýsingaskylda aðila á svæðinu er gestum 

einnig ofarlega í huga en sá þáttur vegur þungt þegar öryggismál á hálendinu eru rædd. Það 

hefur þegar komið fram að gönguferðir er ein helsta afþreyingin á hálendinu og svörin við 18. 

spurningunni endurspegla vel þá niðurstöðu. Merking gönguleiða, gönguleiðakort og 

upplýsingar og upplýsingaskilti eru þættir sem ferðaþjónustan á Kili verður greinilega að setja 

í forgang. Öryggi ferðamanna verður betur tryggt með betri upplýsingum og merkingum. Það 

er líka fróðlegt að skoða mikilvægi nettengingar í svörun ferðamannana. Það styrkir líka 

niðurstöðuna úr 6. spurningu um hvaða leiðir gestir nota til upplýsingaöflunar. Greinilegt er 

að við lifum á upplýsingaöld og sífellt fleiri nýta sér internetið sem upplýsingamiðil sem á 

vissan hátt getur aukið öryggi ferðamann á hálendinu. Rétt markaðssetning upplýsinga í 

gegnum netið, síma eða aðra slíka miðla er mikilvægur þáttur í öryggi hálendisins. 

 

Tafla 6. Niðurstöður úr 18 spurningu í %: (svör hjá 5 eða fleiri) 

1. Gönguleiðakort – 6%  

2. Betri nettenging, wlan og hifi – 10% 

3. Betri upplýsingar og upplýsingaskilti – 15% 

4. Betri merkingar gönguleiða – 12% 

5. Betri sturtur – 6% 

6. Betri Kjalveg – 18% 

7. Betri hreinlætisaðstöðu – 4% 

8. Betri gistingu – 3% 

9. Skortur á eldsneytissölu – 3% 

10. Heitt vatn í alla skála og hús – 3% 

11. Önnur 17 mismunandi svör – 20% 

 

Önnur svör beindust meðal annars að verðlagningu, afþreyingarkostum, óþrifnaði á 

Hveravöllum, betri upplýsingar um Kjalveg og merkingar þar, svæðaleiðsögumönnum, betri 

tjaldstæðum, upplýsingar á fleiri tungumálum, veðurupplýsingum og fl. 
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Hér hafa helstu niðurstöður úr könnuninni verið dregnar fram. Spurningar 10 og 16 eru að 

yfirlögðu ráði dregnar út úr þessari umræðu en verða nýttar á öðrum vettvangi. 

Sérstaklega hefur verið lögð áhersla á að skoða og greina þær spurningar og niðurstöður sem 

styðja með beinum hætti umræðuna um öryggismál á hálendinu. Gefa víbendingar um stöðu 

þeirra þátta sem beint tengjast öryggisþáttum ferðamanna á Kili og svara að einhverju leyti 

rannsóknarspurningunni.  Samkeyrsla tölfræðinnar úr fyrstu spurningunum þrem við aðrar 

niðurstöður úr könnuninni var ekki framkvæmd. Umfang þessarar ritgerðar og 

framkvæmdaráætlun gerði einfaldlega ekki ráð fyrir því. Slík vinna verður að bíða betri tíma 

en nokkuð fróðlegt og áhugavert væri að skoða m.a. tegundir ferðamanna og markhópa og 

tengja þá niðurstöðum úr hinum ýmsu spurningum könnunarinnar. Þar mætti athuga hvort 

þjóðverjar væru þeir sem mest sæktu sér upplýsingar á netinu eða eru það einhverjir aðrir? 

Eru það Frakkar sem eru duglegastir að fara í fjallgöngur og eru það Svisslendingar sem helst 

skoða hverasvæðin? Hvaða þjóðir eru helst að ferðast á eigin vegum?  

Nokkuð heilstæð mynd hefur þó birtst af þessum þremur þáttum sem tengjast umræðunni og 

skipulagi öryggismála á hálendinu þ.e. landslagsgerðinni, ferðamátanum og afþreyingunni 

(sjá inngang bls.8). Hér hafa komið svör við því hvaða landslagsgerð viðkomandi ferðamenn 

sækja í. Við höfum fengið ákveðna sýn á hvernig ferðamenn ferðast inn á svæðið. Þjóðerni 

þeirra ferðamanna sem mikilvægast er að ná til með upplýsingar er einnig skýr og 

upplýsingaleiðir þeirra hafa verið kortlagðar. Afþreyingin liggur í augum uppi ef viðmið 

verkefnisins/ritgerðarinnar er haft til hliðsjónar. Könnunin hefur því að vissu marki stutt við 

þá ákvörðun höfundar að styðjast við líkanið sem Bentley o.fl. (2001) settu fram í umræðunni 

um öryggismál ævintýraferðamennsku á Nýja Sjálandi (Bentley & fl., 2001, bls. 328).  Þar er 

farin nokkuð einföld og skýr leið við að kortleggja þá helstu þætti sem vert er að skoða í 

umræðunni um öryggismál og fellur hún ágætlega að þeim grundvallarreglum flokkunar sem 

Þóra Ellen Þórhallsdóttir o.fl. (2010, bls. 48) leggja til í töflu 1 á bls. 14. 
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7. Almennar umræður, niðurstöður og lokaorð 
 

Landslagsgerðin á Kili gefur möguleika á margs konar afþreyingu. Svo kölluðum virkum 

ferðamönnum fjölgar hér ár frá ári og stór hluti þeirra sækir hálendið heim í leit að ævintýrum 

í stórbrotnu landslagi. Einn af þeim þáttum sem mun styðja við Ísland sem áhugaverðan 

ferðamannastað er að öryggismál, og þá sérstaklega á hálendinu, séu í viðunandi horfi. Ef 

horft er til skipulagsins þ.e. hverjir fara með þessi mál hér á landi og upplýsingagjöfina, sem 

bent hefur verið á að er afar mikilvæg, þá er ljóst að átaks er þörf. Hér á landi þarf að veita 

miklu meira fé í rannsóknir og kannanir á innviðum ferðaþjónustunnar og þar á meðal 

öryggismálum. Page (2009) bendir á að slíkar rannsóknir gefi okkur niðurstöður m.a.: 

 

1. Til að skilja mikilvægi ferðamennskunnar fyrir ákveðin svæði, land og áfangastaði. 

2. Til að skilja mikilvægi gjaldeyristekna fyrir viðskiptalífið og/eða efnahagslífið. 

3. Til að hjálpa greininni og yfirvöldum við skipulagningu á innviðum 

ferðamennskunnar 

4. Til að efla ímynd og markaðsmál og skilja betur þá þætti sem þar hafa áhrif eins og 

öryggismál. 

5. Til að ákveða og taka ákvarðanir við þróun ferðamennsku á viðskiptalegum og 

markaðslegum grunni. 

Hann bendir  einnig á að til að koma í veg fyrir að þeir þrír þættir sem mest hafa áhrif á og 

geta skekkt niðurstöður slíkra rannsókna, það er hreyfanleiki ferðamannanna, umhverfisáhrif 

og veðurfar, ættu tegundir slíkra rannsókna að vera eftirfarandi: 

 

a. Forkannanir á áhuga 

b. Kannanir á flugvöllum áður en ferðamaðurinn hefur ferðina 

c. Beinar kannanir á ferðamannastaðnum (sjá könnun höfundar) 

d. Kannanir eftir ferðalagið.  (Page., 2009, bls. 20 og 23) 

 

Ef litið er til þessara fjögurra þátta og þeirrar stöðu sem höfundur upplifði við öflun 

upplýsinga um slys á ferðamönnum, eru bæði samræming tölfræðiupplýsinga um slys í 

ferðamennsku hér á landi og auknar rannsóknir í greininni nauðsynlegar. Ferðaþjónustan og 

aðrar atvinnugreinar tengdar henni veltu um 259 milljörðum árið 2012 og greinin var í öðru 

sæti ef horft er til gjaldeyrissköpunar fyrir þjóðarbúið (SAF, 2013a). Í ljósi þessa er það 

umhugsunarefni og í raun einkennilegt að framlag ríkisins til greinarinnar hér á landi af 



40 

 

heildar rannsóknarfé árið 2007 hafi aðeins verið 0,5% eða 70 milljónir. Á sama tíma fékk 

fiskiðnaður og landbúnaður um 4,5 milljarða, annar iðnaður um 7 milljarða og 

orkuframleiðsla og dreyfing rúman milljarð (Alþingi, á.á.). Þarna er verulegra 

viðhorfsbreytinga þörf og hugarfarsbreyting ráðamanna æskileg. Umræðan um innviði og 

skipulag greinarinnar verður aldrei á réttum forsendum nema rannsóknir verði stórefldar í 

ferðamennsku. Það var því að mati höfundar mikilvægt að gera könnun varðandi efni 

ritgerðarinnar. Sú könnun sem höfundur gerði sýndi að öryggi ferðamanna á hálendinu þarf að 

bæta. Helsti akkilesarhællinn er upplýsingaveitan og vegagerð. Allt of stór hópur erlendra 

gesta sem heimsækja Kjöl er illa upplýstur um akstur og aðra umferð á hálendinu. Slíkur 

upplýsingaskortur hlýtur að veikja öryggisþætti sem snúa að ferðalögum á hálendinu. 

Niðurstöður úr spurningum 11-13 og 18 í könnun höfundar styrkja þessa skoðun og kalla á 

ákveðnar aðgerðir af hálfu ferðaþjónustuaðila á hálendinu. Það er áhugavert fyrir rekstraraðila 

við Kjalveg að vita í hvaða afþreyingu ferðamennirnir sækja helst. Þannig geta 

þjónustufyrirtækin á hálendinu og annars staðar  gert sér betur grein fyrir hvaða svæði skal 

leggja áherslur á, og forgangsraðað samkvæmt því.  Upplýsingagjöf um hættur og öryggi 

verða markvissari sérstaklega ef horft til merkingu gönguleiða, varúðarmerkinga á 

hverasvæðum og merkingar og uppsetningu viðvörunarskilta við vatnsföll.  

Ferðamenn á eigin vegum virðast samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar vera sá 

áhættuflokkur sem helst þarf að veita athygli. Bentley o.fl. benda á í grein frá 2001 (bls. 334) 

að þeir fjórir þættir sem vert er að gefa gaum í umræðunni um öryggismál eru: 

 

1. Ferðamenn á eigin vegum 

2. Framkvæmdaraðilar ferða og/eða Ferðaþjónustufyrirtækin ( ferðasalar, flugfélög og 

bílaleigur) 

3. Ferðmálaiðnaðurinn í heild sinni 

4. Stjórnvöld og aðkoma þeirra  (Bentley & fl., 2001, bls. 334)   

 

Hér á landi hafa verið farnar nokkrar leiðir til að koma upplýsingum til ferðamanna og hefur 

verið bent á safetravel.is, visiticaland.is, Landsbjörg o.fl. Það er áhyggju efni, samkvæmt 

niðurstöðum könnunarinnar, að allt of stór hluti erlendra ferðamanna (46%) á Kili fékk eða 

nálgaðist ekki upplýsingar um akstur eða ferðalög á hálendinu áður en til ferðarinnar kom. 

Hvernig nálgumst við þennan hóp? Ef horft er til þeirrar niðurstöðu (sjá kaflann um 

niðurstöðu könnunar) að lang stærsti hluti erlendra ferðamann eru þar á eigin vegum liggur 

beinast við að gera það í gegnum bílaleigur, flugsamgöngur, skipaferðir og ferðasala. 
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Könnunin sýndi einnig að internetið er sá miðill sem flestir ferðamenn nýta sér við 

upplýsingagjöf (sjá mynd 20). Því er það sá vettvangur sem helst skal horfa til við 

upplýsingagjöf.  Einnig hlýtur greinin að gera ríka kröfu til þeirra sem reka bílaleigur hér á 

landi að upplýsingum um akstur á hálendinu verði án undantekninga dreift við leigu  bifreiða. 

Það er umhugsunarefni hvort ekki beri að skilyrða þessa ákveðna upplýsingaskyldu 

rekstrarleyfi viðkomandi fyrirtækja. Lögregluyfirvöld í samstarfi við bílaleigur geta í þessu 

sambandi gegnt mikilvægu hlutverki enda sinna þeir umferðareftirliti og koma að þeim 

slysum er verða á útlendingum hér á landi eins og víða erlendis (Wilks & fl., 2000, bls. 42).  

 

Hvað varðar aðra umferð á hálendinu (Kjölur) eins og gangandi og hjólandi ferðamenn þá má 

sjá fyrir sér samræmda upplýsingabæklinga sem afhentir verða hjá viðkomandi 

ferðamannastöðum sem þjónusta ferðamenn á hálendinu. Hugsanlega má skipta slíkum 

bæklingi í kafla eftir landslagsgerð og afþreyingu eins og gert er í þessu verkefni. Miðað við 

niðurstöður úr tölfræði umferðar á hálendinu og þá vitneskju sem könnunin sumarið 2013 gaf 

til kynna um akstur og reynslu erlendra ferðamanna af malarvegum er ljóst að þúsundir 

óþjálfaðra ökumanna munu aka um hálendið á næstu árum. Þessa staðreynd verður að skoða 

vel og horfa til ábyrgðar  stjórnvalda í vegagerð í því sambandi. Hvað varðar 

vegaframkvæmdir, sérstaklega í tilfelli Kjalvegar og annarra hálendisvega, þá staðhæfði 

Hreinn Haraldsson vegamálastjóri á málþingi um endurbætur á Kjalvegi í maí 2013 að engin 

fjármögnun væri fyrirhuguð hvað hálendisvegi varðar í vegaáætlun 2011-2022 (Hreinn 

Haraldsson, 2013). Er það ásættanlegt ef horft er til umfangs ferðamennskunnar á hálendinu 

hér á landi?  

Ef horft er aftur á móti til Íslendinga þá er ljóst að með einhverjum hætti þarf að vekja þá til 

umhugsunar um öryggismál varðandi ferðalög á hálendinu. Ef marka má könnunina sem gerð 

var í Kerlingarfjöllum þá er drjúgur hluti ferðamanna á hálendinu Íslendingar (26%) og þótt 

flestir telji sig vana akstri á malarvegum og á vegslóðum þá eru fjallgöngur og ferðalög um 

hálendið jafn hættulegt þeim og erlendum gestum. Þess vegna þarf sérstaklega að hugsa til 

þessa ákveðna markhóps. Miðlun upplýsinga gegnum menntakerfið, netið og aðra miðla er 

umhugsunarefni og er hægt að sjá fyrir sér átak svipað og gert er í umferðarmálum og í 

baráttunni við vímuefnin.  

 

En öryggismál eru ekki einungis forvarnir og upplýsingar. Viðbrögð við slysum á hálendinu 

er mikilvægur þáttur og liggur beinast við að benda á hlutverk Landsbjargar og 

Landhelgisgæslunnar í samvinnu við lögregluyfirvöld og Neyðarlínuna. Að auki koma að  
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landverðir, skálaverðir og Veðurstofa Íslands (sjá töflu 2). Hér hefur ekki verið gerð sérstök 

greining á samstarfi þessara aðila en áður bent á þann agnúa að hvorki Vegagerðin, 

sveitarfélög eða aðilar í ferðaþjónustu eins og SAF (samtök aðila í ferðaþjónustu) og 

ferðaþjónustuaðilar viðkomandi svæða virðast vera hluti af þessu skipulagi. Hér þarf 

hugarfarsbreytingu og ríkara samstarf á milli þessara aðila að eiga sér stað og þá er ekki 

einungis verið að horfa til skipulags og aðgerða á vettvangi heldur einnig innihald upplýsinga 

sem nauðsynlegt er að koma til ferðamannana á hálendinu. Allir viðkomandi ferðamennsku á 

hálendinu verða að koma að öryggismálum á því svæði. Hér verður að staldra við og hrósa 

Landsbjörgu og Landhelgisgæslunni í samvinnu við lögregluyfirvöld og Neyðarlínuna en 

þessir aðilar hafa komið skipulega að björgun mannslífa á hálendinu. Mannslífum hefur verið 

bjargað en ferðamenn hafa einnig látist á ferð sinni um landið (sjá töflu 3).  

 

Öryggismál á hálendinu snúa einnig að ferðamanninum sjálfum. Vilja hans og getu til að afla 

sér upplýsinga og þar skiptir reynslan líka máli. Það er lítið sem við getum breytt í náttúrunni. 

Það verða alltaf hrikaleg fjöll sem freista, það verða alltaf fossandi ár sem menn þurfa að 

komast yfir og það verða áfram vegir í misjöfnu ásigkomulagi sem hlykkjast eftir hálendinu 

með varhugaverðum beygjum og hæðum. Eina færa leiðin til að auka öryggi ferðamanna á 

hálendinu, að mati höfundar, er fræðsla, markviss upplýsingagjöf og strangar öryggiskröfur 

ferðaþjónustufyrirtækja sem skipuleggja ferðir inn á hálendið og starfa þar. Að þeirri vinnu 

koma bæði stjórnvöld, sveitarstjórnir og fulltrúar atvinnugreinarinnar. Slík forvarnarvinna er 

nauðsynleg ef öryggisþætti ferðmennsku hér á landi á að vera fullnægt. Brýnt er að 

ferðaþjónustuaðilar verði hafðir með í ráðum enda eru þeir í nánasta sambandi við 

ferðamennina sjálfa og þekkja þarfir þeirra og væntingar. 

Nauðsynlegt er að fram fari rannsókn á umfangi ferðamennsku á hálendinu, gerð hennar og 

eðli kortlagt svo markvissari aðgerðum verði við komið. Í því sambandi verður að gera 

kannanir svipaðri þeirri sem gerð var í Kerlingarfjöllum (sjá fylgiskjöl) á fleiri 

ferðamannastöðum á hálendinu og má þar nefna Landmannalaugar, Þórsmörk, Sprengisand, 

Öskju o.fl. Við þurfum að gera okkur grein fyrir eðli ferðamennskunnar til að ná til allra 

grunnþátta við miðlun upplýsinga um öryggi á hálendi Íslands. Hér verður bæði að líta til 

ferðamannsins sjálfs og þeirra sem hann þjónusta.  

 

Könnunin sem höfundur framkvæmdi á hálendinu sumarið 2013 hafði ákveðin viðmið og 

einskorðaðist við ákveðna tegund ferðamanna. Svæðið var afmarkað og landslagsgerðin að 

sama skapi. Ef fleiri breytur eins og jöklar, stöðuvötn og vetrartími bætist við með tilheyrandi 
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afþreyingu verður dæmið flóknara. Það er staðföst skoðun höfundar að líkanið eða ramminn 

sem gengið var út frá við vinnslu þessarar ritgerðar sé ekki síður nýtanlegur þótt 

landslagsgerðirnar verði fleiri, tegund ferðamannana og ferðamátans fjölbreyttari. 

Afþreyingin mun, þegar öllu er á botnin hvolft, afmarkast af landslagsgerðinni. Ef með 

skipulögðum hætti er hægt að flokka og ramma inn þessa þætti þá verður einfaldara að fjalla 

um og skipuleggja öryggismál á hálendinu í framtíðinni.  

Gerð varúðar- og upplýsingaskilta verður að samræma og í því efni að horfa til hvernig slík 

skilti eru gerð á alþjóða vísu. Í því sambandi er áhugavert að horfa til hvernig rekstraraðliar 

skíðasvæða erlendis merkja mismunandi skíðaleiðir á sínum svæðum. 

 

Svarið við rannsóknarspurningunni, Er öryggi ferðamanna á hálendinu við Kjöl tryggt ef 

horft er til: landslagsins sem þeir ferðast um, afþreyingarinnar sem þeir stunda og 

ferðamátans?, er nei. Öryggi ferðamanna á Kili, ef horft er til landslagsins, afþreyingarinnar 

og ferðamátans, verður aldrei fullkomlega tryggt. Hins vegar geta yfirvöld og 

ferðaþjónustuaðilar með góðri samvinnu aukið öryggi ferðamanna á hálendinu. Flokkun eins 

og hér hefur verið stuðst við ásamt könnunum og rannsóknum á ferðamennsku á hálendinu 

mun auðvelda þá vinnu. Hegðun ferðamannanna er næstum eins margbreytileg og þeir eru 

margir. Þeir sem starfa í ferðaþjónustu ber skylda til að setja öryggismál í forgang og leita 

allra leiða til að fyrirbyggja slys á ferðamönnum á hálendinu hvort sem um er að ræða 

útlendinga eða heimamenn.  

Mannslíf eru dýrmæt og neikvæð umfjöllun um hættur hálendisins getur haft daprar 

afleiðingar fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi. 

Hálendi Íslands er uppspretta ævintýra ferðamennsku eða ”adventure tourism”. Í slíkri 

ferðamennsku er öryggisþátturinn aðal hornsteinninn svo að ferðalagið verði ánægjulegt og 

þörfum og væntingum ferðamannanna fullnægt. Það er því viðeigandi að enda þetta verkefni á 

orðum fræðimannana Bentley, Page og Laird frá árinu 2000: 

 

 Sjálfbærni og áframhaldandi vöxtur þessarar nýju gerðar ferðamennsku 

útheimtir að öryggismál verði sett í forgang. Skortur á umræðu um öryggismál 

tengda ævintýraferðamennsku mun jafnvel verða til þess að hún muni lenda í 

ógöngum í komandi framtíð. 

(Bentley, Page & Laird, 2000, bls. 245. (Þýtt H.K.)).
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Fylgiskjöl 
 

 

Könnun 
 

1. Kyn?           Maður                        Kona 

 

2. Þjóðerni?    Íslenskur        Danskur         Norskur    Sænskur      Finnskur 

       Þýskur        Franskur      Spænskur         USA         Ítalskur   

         Japanskur            Kínverskur           Breskur       Írskur          Annað  

  

3. Hvaða ferðamáta notaðir þú til að komast inn á Kjöl? 

A) Eigin bifreið  

B) Bílaleigubíll 

C) Hjól   

D) Bifhjól   

E) Gangandi  

F) Langferðabifreið/áætlunarferð   

G) Langferðabifreið/hópferð   

Ef svar þitt við spurningu 3 var A), B), C), eða D) vinsamlegast svarið spurningum 4-

17. 

Ef svar þitt við spurningu 3 var E), F), og G) vinsamlegast svarið spurningum 9-17. 

 

4. Ertu vanur að aka um malarvegi?    Nei        Já   

 

5. Ef svar þitt við spurningu 4 var Nei: Kynntir þú þér sérstaklega akstur á malarvegum 

áður en til ferðalagsins kom?      Nei                          Já   

 

6. Ef svar þitt við spurningu 5 var Já. Á hvern hátt aflaðir þú þér upplýsinga um akstur á 

malarvegum? 

A) Á netinu  

B) Í gegnum upplýsingabæklinga  

C) Tveggja manna tal  

D) Annað 

  

7. Ertu vanur að aka farartækjum utan alfaraleiða?         Nei             Já  

 

8. Þekkir þú til aksturs yfir straumharðar jökulár    Nei             Já 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

   

     

        ? 
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9. Fékkstu upplýsingar með einhverjum hætti um akstur á hálendi Íslands við leigu á 

bílaleigubílnum eða við komuna til landsins t.d. um akstur á malarvegum, ástand vega 

eða akstur yfir óbrúaðar ár.      Nei                 Já           Á ekki við 

 

 

10. Gerðir þú einhverjar ráðstafanir um frekari/auka  tryggingar t.d.varðandi bíla- eða 

slysatryggingar áður en þú hélst inn á hálendið?             Já               Nei  

 

11.  Fórstu í fjallgöngu á svæðinu eða áætlar þú slíka göngu?             Já  Nei  

 

12. Heimsóttir þú hverasvæðið í Kerlingarfjöllum og/eða á Hveravöllum eða áætlar þú að 

gera það?     Já   Nei  

 

                     

13. Fórstu einhverntíman yfir óbrúaðar ár á göngu þinni um hálendið eða áætlar þú að 

gera það?  Já   Nei 

 

14. Ertu að nýta þér íslenskan leiðsögumann á ferðalaginu?                  Já      Nei  

 

15. Hvernig metur þú öryggisþætti í ferð þinni um Kjöl /hálendið? 

Mjög góða       góða  viðunandi       ábótavant   slæma 

 

16. Hefur þú ferðast áður um hálendi Íslands?     Nei     Já  

 

17. Þekkir þú til internet-síðunnar safetravel.is?      Nei             Já  

 

18. Skrifaðu inn í reitinn hér að neðan þá þrjá mikilvægustu þætti sem þér finnst að mætti 

bæta í þjónustu við ferðamenn á hálendinu við Kjalveg. 

 

 

 

 

Takk fyrir að taka þátt í könnuninni! 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

     

1. 

2. 

3. 
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Survey 

 
1. Gender ?     Male           Female 

 

 

2. Nationality?    Iceland Denmark Norway         Sweden        Finland 

                 Germany     France         Spain          USA         Italy  

     Japan          China          United Kingdom        Ireland         Other 

 

3. What kind of  transportation did you use to reach highland area Kjölur? 

H) Your own car 

I) Rental car  

J) Bicycle   

K) Motorcycle  

L) Walking/hiking   

M) Bus/ dayly scheduled tour   

N) Bus/ group tour   

If your answer to question 3 was A), B), C), or D) then please answer questions 4-18. 

If your answer to question 3 was E), F), or G) then please answer questions 9-18. 

 

4. Are you  familiar to driving on gravel roads?         No              Yes   

 

5. If your answer to question 4. was No: Did you look for some information about 

driving on gravel roads before you came to Iceland?      No                     Yes  

 

6. If the answer to question 5 was Yes: Then how did you get this information? 

E) On the internet  

F) By information booklets  

G) Man to man    

H) Other 

   

7. Are you skilled or familiar to driving on offroad routes?         No             Yes 

  

8. Are you familiar to driving/crossing glacier rivers that are unbridged   No          Yes  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

  

         

     
    ? 
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9. Did you get some information regarding driving in the highlands in Iceland when you 

hired the rental car or came to the country f.e information about conditions of highland 

roads and how to drive over rivers and off road driving ?        No  Yes 

 

 

 

10. Did you do some extra arrangement before reaching the highlands regarding insurance 

on driving or regarding possible accidents ?             No          Yes  

 

11.  Did you go hiking in the mountains or are you planning to do so?     

       Yes   No 

 

12. Did you visit the hotspring area in Kerlingarfjöll or/and Hveravelllir or are you 

planning to do so?     Yes   No  

 

                     

13. Did you cross som unbridged rivers on your tour or are you planning to do so?       

 Yes   No 

 

14. Are you using a local guide (Icelandic)?           Yes      No  

 

15. How does the tourist value his safety on his journey in Icelandic highlands / Kjölur? 

very good      good  satisfactory       unsatisfactory            bad 

 

16.  Have you traveled in the highlands of Iceland before?       No      Yes 

 

17.  Are you familiar with the internet website called safetravel.is ?     No            Yes  

 

18. Please write in the box below your three (3) most vital things that you think are the 

most important for tourist companies in the area to upgrade to higher and better 

standards. 

 

 

 

 

 

     Thanks for your participation in this survey! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

     

1. 

2. 

3. 
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Enquête 
 

1. Sexe ?     Masculin            Féminin 

 

 

2. Nationalité ?   islandaise       danoise    norvégienne         suédoise       

finlandais  

             allemande     française         espagnole          américaine (USA)       italienne      

  japonaise          chinoise          anglaise        irlandaise         autre 

 

3. Par quel moyen vous vous êtes rendu(e) vers l’intérieur du pays / Kjölur ? 

O) Votre propre voiture  

P) Voiture de location  

Q) Vélo   

R) Moto  

S) à pied (randonnée)  

T) car (tour régulier/programmé)   

U) car (voyage de groupe)   

Si votre réponse à la question 3 était A), B), C), ou D), veuillez répondre aux 

questions 4-18. 

Si votre réponse à la question 3 était E), F), ou G), veuillez répondre aux questions 9-

18. 

 

4. Avez-vous l’habitude de conduire sur des pistes graveleuses ?         Non              Oui   

 

5. Si votre réponse à la question 4 était Non: Avez-vous cherché des informations sur la 

conduite sur les pistes graveleuses avant de venir en Islande ?    Non                  Oui  

 

6. Si votre réponse à la question 5 était Oui, comment avez-vous eu ces informations ? 

I) Sur l’internet  

J) Dans des brochures 

K) Lors une discussion    

L) Autrement 

   

7. Avez-vous l’habitude de conduire hors les sentiers battus ?          Non             Oui  

 

8. Savez-vous comment traverser en voiture des fleuves glacials ?      Non             Oui  
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9.  En arrivant en Islande ou en reçevant la voiture de location, avez-vous eu des 

informations sur la conduite des véhicules dans les régions montagneuses, p.ex. des 

informations sur les conditions des routes graveleuses, des conseils concernant la 

conduite sur des routes graveleuses ou comment traverser des rivières et des fleuves 

sans pont ?      Non       Oui 

 

 

10. Avez-vous pris des dispositions spéciales avant de venir à l’intérieur du pays 

concernant une assurance auto (supplémentaire) ou une assurance accident ?        

Non           Oui  

 

11. Avez-vous fait une randonnée pédestre dans les environs de Kerlingarfjöll ou avez-

vous l’intention de le faire ?             Non  Oui 

 

12. Avez-vous visité des sources chaudes à Kerlingarfjöll et/ou Hveravellir ou avez-vous 

l’intention de le faire ?      Non    Oui   

 

                     

13. Avez-vous traversé des rivières/fleuves sans pont ou avez-vous l’intention de le faire ?     

        Non               Oui 

 

14. Profitez-vous des services d’un guide local (islandais)?           Non         Oui 

 

15. Comment estimez-vous la sécurité des régions montagneuses d’Islande/Kjölur? – 

C’est... 

très bien      bien   satisfaisant       insatisfaisant             pas bien 

 

16.  Avez-vous déjà visité les régions montagneuses (les Hautes Terres) d’Islande ?         

        Non         Oui 

 

17.  Connaissez-vous le site web safetravel.is ?     Non            Oui  

 

18. Merci d’écrire dans la case ci-dessous les trois choses les plus importantes à votre avis 

pour améliorer le service des touristes dans les régions montagneuses/Kjölur.  

 

 

 

 

Merci pour votre participation! 
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Tölfræði könnunar 2013 / Kerlingarfjöllum. 
  

         Spurningar:                 

                  

1. Kyn: maður 118 kona 108   samtals: 226 

                  

2. Þjóðerni: íslenskur 60           

    danskur 4           

    norskur 1           

    sænskur 1           

    finnskur 1           

    þýskur 53           

    franskur 45           

    spænskur 4           

    ítalskur 4           
                  

    breskur 3           

    írskur 1           

    annað 12           

    Austurríki 5           

    Sviss 16           

    Belgiu 7           

    Holland 9           

      226           

                  

  Ferðamáti eigin bifr. 68           

3.   bílaleiga 75           

    hjól 4           

    bifhjól 0           

    gangandi 5           

    áætl.ferð 44           

    hópferð 30           

      226           

                  
                  

4. malarveg   vanur   óvanur   samt.   

      103   44   147   

                  

5. kynning   nei   já   samt.   

      15   29   44   
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      á netinu 72% 21       

6. hvar kynnt   uppl.bækl 14% 4       

      
2 manna 
tal 7% 2       

      annað 7% 2 reynsla     

                  

        samt. 29       

7. alfaraleið   88   59   147   

                  

      vanur   óvanur   samt.   

8. 
straumh. 
Jökulár/ár   57   90   147   

                  

      nei   já   samt.   

9. 
uppl. Á 
bílaleigum   69   59   128   

                  

      nei   já       

10. 
auka 
tryggingar   183   43   226   

                  

      nei   já       

11. Fjallganga   49   177   226   

                  

      nei   já       

12. 
hverasvæði 
sótt   22   204   226   

                  

      nei   já       

13. óbrúaðar ár   90   136   226   

                  

      nei   já       

14. 
ísl. 
Leiðsögumaður   180   46   226   

                  

                  

      
mjög 
góða 64         

15. mat á öryggi   góða 96         

      viðunandi 33         

      ábótavant 12         

      slæma 1   
20 svöruðu ekki 
spurningunni     

        206         
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      nei   já       

16. áður um hálendið   121   105   226   

                  

                  

17.  Safetravel.is???   nei   já       

      179   47   226   

                  

18. Viðhorfsspurning.   1 Betri Kjalveg       18% 

      2 
Betri upplýsingar og 
upplýsingaskilti       15% 

      3 
Betri merkingar 
gönguleiða       12% 

      4 
Betri nettengingu, 
WLAN, og HIFI       10% 

      5 Betri gönguleiðakort       6% 

      6 Betri sturtur       6% 

      7 Betri hreinlætisaðstöðu       4% 

      8 Betri gistingu       3% 

      9 Heitt vatn í öll hús       3% 

      10 
Vantar eldsneytissölu í 
Kerlingarfjöll       3% 

      11 
Önnur 17 mismunandi 
svör       20% 

                  

  
183 svöruðu 
spurningu 18.             100% 
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