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Yfirlýsing	  
	  
Hér	  með	  lýsi	  ég	  því	  yfir	  að	  ritgerð	  þessi	  er	  samin	  af	  mér	  og	  að	  hún	  hafi	  hvorki	  að	  
hluta	  til	  né	  í	  heild	  verið	  lögð	  fram	  áður	  til	  hærri	  prófgráðu.	  	  
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Ég	  tileinka	  þessa	  ritgerð	  öllum	  sjálfboðaliðum	  Slysavarnarfélagsins	  Landsbjargar	  sem	  

dag	  hvern	  eru	  tilbúnir	  til	  að	  fórna	  eigin	  velferð	  fyrir	  okkur	  hin.	  	  

	  

“Hef	  ég	  þess	  vegna	  ekki	  heldur	  látið	  af	  að	  þakka	  fyrir	  

yður,	  er	  ég	  minnist	  yðar	  í	  bænum	  mínum”	  Ef.	  1:16	  	  
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Abstract	  
Who	  is	  responsible	  for	  tourist	  safety	  in	  Iceland’s	  wilderness?	  Icelandic	  nature	  is	  the	  

main	  tourist	  attraction	  and	  36%	  of	  foreign	  tourists	  that	  visit	  Iceland	  every	  year	  make	  

their	  way	  to	  the	  highland	  and	  other	  wilderness	  areas.	  As	  things	  stand	  today,	  there	  is	  

no	  set	  policy	  that	  defines	  obligations	  and	  responsibilities	  of	  both	  the	  public	  and	  the	  

private	  sector.	  When	  previous	  actions	  of	  authorities	  regarding	  safety	  in	  tourism	  for	  

the	  past	  20	  years	  are	  examined	  it	  appears	  that	  progress	  has	  stagnated	  while	  the	  

number	  of	  tourists	  has	  never	  been	  higher.	  The	  practice	  of	  	  safety	  measures	  seem	  to	  

be	  exclusively	  in	  the	  hands	  of	  voluntary	  organizations,	  whilst	  governments	  are	  

striving	  to	  increase	  the	  number	  of	  tourist	  but	  at	  the	  same	  time	  refuse	  to	  accept	  any	  

responsibility	  towards	  tourist’s	  safety.	  This	  study	  tries	  to	  map	  the	  responsibility	  of	  

Icelandic	  government,	  private	  companies	  and	  NGO’s.	  The	  data	  collection	  was	  mainly	  

qualitative.	  Five	  semi-‐structured	  interviews	  and	  a	  questionnaire	  were	  conducted.	  	  

	  

Key	  words:	  	  Tourist	  safety,	  responsibilities,	  prevention,	  wilderness,	  Icelandic	  

highlands.	  	  
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Ágrip	  
Hver	  ber	  ábyrgð	  á	  öryggi	  ferðamanna	  í	  óbyggðum	  Íslands?	  Náttúra	  Íslands	  er	  helsta	  

aðdráttarafl	  landsins	  og	  36%	  þeirra	  erlendu	  gesta	  sem	  hingað	  koma	  á	  ári	  hverju	  

leggja	  leið	  sína	  um	  hálendi	  og	  óbyggðir.	  Eins	  og	  staðan	  er	  í	  dag	  virðist	  sem	  engin	  bein	  

stefna	  sé	  til	  á	  Íslandi	  sem	  afmarkar	  ábyrgðir	  og	  skyldur	  yfirvalda	  og	  fyrirtækja	  

gagnvart	  öryggi	  ferðamanna.	  Þegar	  horft	  er	  til	  aðgerða	  yfirvalda	  sem	  með	  beinum	  

hætti	  snúa	  að	  öryggismálum	  í	  ferðamensku	  síðustu	  20	  árin	  virðast	  framfarir	  hafa	  

staðið	  í	  stað	  á	  meðan	  fjöldi	  ferðamanna	  hefur	  aldrei	  verið	  meiri.	  Framkvæmd	  

öryggismála	  virðist	  nær	  eingöngu	  vera	  í	  höndum	  sjálfboðaliðasamtaka,	  á	  meðan	  

yfirvöld	  landsins	  keppast	  við	  að	  auka	  enn	  frekar	  komu	  ferðamanna	  til	  landsins	  en	  um	  

leið	  þvo	  hendur	  sínar	  af	  allri	  ábyrgð	  gagnvart	  öryggi	  ferðamannsins.	  Í	  rannsókn	  

þessari	  er	  reynt	  að	  kortleggja	  skyldur	  yfirvalda	  og	  einkaaðila	  	  gagnvart	  öryggi	  

ferðamanna.	  Við	  gagnaöflun	  var	  notuð	  eigindleg	  rannsóknaraðferð,	  fimm	  hálf	  opin	  

viðtöl	  og	  ein	  spurningakönnun.	  	  

	  

Lykilorð:	  Öryggi	  ferðamanna,	  ábyrgð,	  forvarnir,	  óbyggðir,	  hálendi	  Íslands.	  	  
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Inngangur	  
Öryggismál	  meðal	  ferðamanna	  á	  Íslandi	  hefur	  löngum	  verið	  mér	  hugleikin..	  Ég	  hóf	  

störf	  á	  bílaleigu	  á	  átjánda	  aldursári	  þar	  sem	  ég	  fylgdist	  með	  illa	  upplýstum	  

ferðamönnum	  þeysast	  um	  hálendi	  Íslands	  á	  smábílum	  og	  ásaka	  bílaleiguna	  ef	  bíllinn	  

festis	  í	  Krossá	  því	  enginn	  hjá	  fyrirtækinu	  hafði	  varað	  hann	  við	  því	  að	  slíkir	  smábílar	  

henti	  ekki	  akstri	  í	  ám	  og	  vötnum.	  Erfitt	  var	  að	  horfa	  uppá	  ferðamenn	  allstaðar	  að	  úr	  

heiminum	  koma	  til	  Íslands	  í	  ævintýraferð	  en	  firra	  sjálfa	  sig	  	  allri	  ábyrgð	  gagnvart	  eigin	  

öryggi.	  Kveikjan	  að	  viðfangsefni	  þessarar	  ritgerðar	  var	  þó	  fyrst	  og	  fremst	  fyrirlestur	  

Jónasar	  Guðmundssonar,	  verkefnastjóra	  slysavarna	  hjá	  Slysavarnarfélaginu	  

Landsbjörgu	  sem	  haldinn	  var	  í	  áfanganum	  Gönguferðir	  og	  leiðsögn	  við	  Háskólann	  á	  

Hólum.	  Í	  umræddum	  fyrirlestri	  var	  m.a	  fjallað	  um	  það	  hve	  aftarlega	  á	  merinni,	  Ísland	  

væri,hvað	  varðar	  slysavarnir	  í	  ferðaþjónustu.	  Það	  sem	  var	  hvað	  mest	  áberandi	  í	  

umræddum	  fyrirlestri	  var	  það	  hve	  pottþéttar	  úrlausnir	  virtust	  hafa	  verið	  til	  umræðu	  

og	  notaðar	  á	  erlendum	  grunni	  en	  afar	  takmarkað	  hefði	  í	  raun	  verið	  framkvæmt	  

hérlendis.	  Undan	  farin	  ár	  hafa	  komur	  ferðamanna	  til	  Íslands	  vaxið	  gífurlega.	  Árið	  

2006	  komu	  hingað	  til	  lands	  422.300	  erlendir	  gestir,	  en	  í	  lok	  árs	  2013	  var	  þessi	  fjöldi	  

kominn	  í	  807.349	  (Ferðamálastofa,	  e.d.)	  Ferðaþjónusta	  er	  þannig	  orðin	  gífurlega	  

mikilvæg	  atvinnugrein	  á	  Íslandi,	  til	  að	  mynda	  var	  árið	  2009	  hlutur	  ferðaþjónustunnar	  

í	  vergri	  landframleiðslu	  5,9%	  (Hagstofa	  Íslands,	  2011).	  	  Nýjustu	  spár	  Capacent	  Gallup	  

fyrir	  árið	  2014	  halda	  því	  fram	  að	  í	  ár	  muni	  ferðaþjónustan	  afla	  meiri	  gjaldeyristekna	  

en	  bæði	  sjávarútvegur	  og	  álframleiðsla	  landsins.	  Mun	  það	  jafnframt	  vera	  í	  fyrsta	  

skipti	  í	  sögu	  Íslands	  að	  ferðaþjónusta	  sé	  leiðandi	  í	  gjaldeyrisöflun.	  (Fanney	  Birna	  

Jónsdóttir,	  2014)	  	  	  

Yfirvöld	  landsins	  reyna	  í	  sífellu	  að	  auka	  komu	  ferðamanna	  til	  landsins	  og	  árið	  2011	  

var	  verkefnið	  Ísland	  allt	  árið	  sett	  á	  laggirnar.	  Með	  verkefninu	  er	  ætlunin	  að	  auka	  

komur	  ferðamanna	  til	  landsins	  um	  100.000	  manns	  á	  ári	  utan	  háannatíma	  

ferðaþjónustunnar	  og	  þannig	  um	  leið	  að	  jafna	  hinar	  miklu	  árstíðasveiflur	  sem	  nú	  

einkenna	  íslenskan	  ferðaiðnað.	  (Guðmundur	  Arnar	  Guðmundsson,	  2011)	  	  
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Til	  verkefnisins	  leggja	  yfirvöld	  300	  milljónir	  króna	  á	  ári	  fram	  til	  ársins	  2014.	  

(Iceland.is,	  2012)	  Til	  samanburðar	  má	  nefna	  að	  í	  fjárlagafrumvarpi	  ársins	  2012	  námu	  

fjárlög	  til	  Slysavarnarfélags	  landsbjargar	  rétt	  um	  123.2	  milljónum	  króna.	  

(Datamarket,	  e.d.)	  Með	  áframhaldandi	  aukningu	  í	  komu	  ferðamanna	  til	  landsins	  þarf	  

að	  huga	  	  betur	  að	  öryggismálunum.	  Eitt	  slys	  í	  ferðamennsku	  er	  einu	  slysi	  of	  mikið	  og	  

þó	  að	  það	  sé	  fjarlægt	  takmark	  þá	  ættu	  aðstandendur	  ferðamennsku	  á	  Íslandi	  að	  setja	  

sér	  það	  markmið	  að	  útrýma	  slysum	  algerlega	  úr	  íslenskri	  ferðamenningu.	  Góð	  byrjun	  

væri	  að	  gera	  upplýsingar	  um	  staðarhætti	  og	  náttúrufar	  og	  staðbundnar	  

veðurupplýsingar	  aðgengilegri	  fyrir	  erlenda	  ferðamenn.	  Mikið	  er	  til	  af	  góðum	  

upplýsingum	  til	  ferðamanna	  hvað	  varðar	  þessa	  áhættuþætti	  en	  í	  óformlegu	  viðtali	  

sem	  höfundur	  tók	  við	  ástralskan	  ferðamann	  á	  bílaleigubíl	  á	  Íslandi,	  sem	  lent	  hafði	  í	  

hrakningum	  í	  aftaka	  veðri	  við	  Vík	  í	  Mýrdal	  kom	  fram	  að	  viðkomandi	  hafði	  t.d	  aldrei	  

heyrt	  um	  vefsíðuna	  www.safetravel.is	  	  

Þó	  að	  hér	  sé	  einungis	  um	  eitt	  dæmi	  að	  ræða	  vekur	  þetta	  vissulega	  með	  manni	  

forvitni	  um	  hvernig	  raunveruleikanum	  sé	  háttað.	  Í	  reglugerð	  um	  starfsemi	  bílaleiga	  

nr.	  790/2006	  er	  t.d	  tekið	  fram	  að	  bílaleigum	  beri	  skylda	  til	  að	  upplýsa	  erlenda	  

leigutaka	  um	  íslenskar	  umferðarreglur,	  umferðarmerki,	  bann	  við	  utanvega	  akstri	  og	  

sérstakri	  hættu	  sem	  stafar	  af	  dýrum	  á	  vegum.	  	  En	  hver	  ber	  ábyrgð	  á	  því	  að	  upplýsa	  

ferðamenn	  á	  hálendi	  Íslands	  um	  veðráttu,	  náttúrufar	  og	  sér	  íslenskt	  náttúrufar?	  Með	  

fyrrgreindum	  lögum	  er	  upplýsingaskylda	  bílaleigunnar	  bundin	  í	  lög,	  en	  áhugavert	  er	  

að	  skoða	  aðkomu	  fleiri	  fyrirtækja	  innan	  ferðaþjónustunnar.	  Í	  þessari	  ritgerð	  er	  leitast	  

við	  að	  skoða	  hver	  það	  sé	  sem	  beri	  ábyrgðina	  og	  reyna	  að	  kortleggja	  umgjörð	  og	  

framkvæmd	  öryggismála	  meðal	  ferðamanna	  á	  eigin	  vegum	  í	  óbyggðum	  Íslands.	  Til	  

grundvallar	  þessa	  viðfangsefnis	  hefur	  höfundur	  lagt	  fram	  eftirfarandi	  rannsóknar	  

spurningu:	  

• Hvernig	  er	  öryggismálum	  meðal	  ferðamanna	  í	  óbyggðum	  Íslands	  háttað?	  

o Hver	  ber	  ábyrgðina?	  

Með	  öryggismálum	  er	  átt	  við	  þá	  innviði	  sem	  eru	  til	  staðar	  þegar	  kemur	  að	  leit	  og	  

björgun	  ferðamanna	  á	  eigin	  vegum	  í	  óbyggðum	  Íslands.	  Í	  þessari	  ritgerð	  verður	  

leitast	  við	  að	  svara	  þessari	  spurning	  með	  því	  að	  rýna	  í	  stöðu	  núverandi	  þekkingar.	  

Stjórnkerfi	  öryggismála	  á	  Íslandi	  verður	  skoðað	  og	  viðtöl	  tekin	  við	  aðila	  innan	  

ferðaþjónustunnar	  og	  þá	  er	  starfa	  í	  öryggismálum	  meðal	  ferðamanna	  á	  Íslandi.	  	  	   	  
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Staða	  þekkingar.	  	  
Í	  fræðunum	  hefur	  hugtakið	  ferðamaður	  verið	  skilgreint	  sem	  gestur	  er	  dvelur	  í	  það	  

minnsta	  eina	  nótt	  á	  áfangastað	  en	  eitt	  ár	  í	  það	  mesta,	  og	  megin	  tilgangur	  dvalar	  er	  

annaðhvort	  afþreying	  eða	  viðskipti.	  (Batta,	  R.N,	  2000)	  Hugtakið	  ferðamaður	  er	  þó	  

eingöngu	  samheiti	  yfir	  alla	  þá	  ferðamenn	  sem	  eru	  á	  ferðalagi	  hverju	  sinni,	  en	  hægt	  er	  

að	  skipta	  þeim	  í	  flokka	  eftir	  lengd	  og	  tilgangi	  dvalar.	  Lengi	  hafa	  fræðimenn	  rannsakað	  

hegðun	  ferðamanna	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  skapa	  áreiðanlegan	  kvarða	  svo	  hægt	  sé	  að	  

flokka	  ferðamenn	  í	  hópa.	  Má	  þar	  t.d	  nefna	  vinnu	  Cohen	  (1972)	  þar	  sem	  hann	  skiptir	  

ferðamönnum	  í	  4	  hópa	  eftir	  ferðareynslu	  þeirra	  og	  hlutverki	  og	  skiptingu	  Plog’s	  

(2001)	  sem	  beitir	  samskonar	  nálgun	  og	  Cohen	  nema	  formgerðarflokkun	  hans	  nær	  

eingöngu	  til	  tveggja	  flokka,	  ævintýra	  ferðamannsins	  og	  hefðbundna	  ferðamannsins.	  	  

	  

Cohen	  beitti	  félagslegri	  nálgun	  og	  skiptir	  ferðamönnum	  í	  hópa	  byggða	  á	  fyrri	  reynslu	  

þeirra.	  Ferðamenn	  er	  ferðast	  í	  skipulögðum	  ferðum.	  (e.	  Organized	  mass	  tourist),	  

Ferðamenn	  sem	  kaupa	  að	  hluta	  til	  skipulagðar	  ferðir.	  (e.	  Individual	  mass	  tourist),	  

Könnuðir.	  (e.	  explorers)	  og	  Flakkarar	  (e.	  drifters).	  	  

	  

Á	  sama	  hátt	  skipti	  Plog	  (2001)	  ferðamönnum	  í	  háða	  (e.	  dependable)	  og	  óháða	  (e.	  

venturers)	  ferðamenn.	  Háðir	  ferðamenn	  samsvara	  fyrsta	  af	  fjórum	  flokkum	  Cohens	  

(1972),	  ferðamenn	  er	  sækja	  í	  örugga	  og	  vel	  þekkta	  áfangastaði	  þar	  sem	  fátt	  á	  að	  

koma	  þeim	  á	  óvart.	  Háði	  ferðamaðurinn	  kaupir	  pakkaferð	  þar	  sem	  allt	  hans	  ferðalag	  

er	  skipulagt	  fyrirfram	  af	  hálfu	  ferðaskrifstofu.	  

	  

Óháðir	  ferðamenn	  endurspegla	  svo	  síðasta	  flokk	  Cohens	  flakkara,	  en	  þeir	  eru	  

fullkomin	  andstæða	  við	  fjöldaferðamanninn,	  þeir	  ferðast	  til	  að	  kanna	  heiminn	  og	  eru	  

tilbúnir	  til	  að	  taka	  áhættu	  og	  upplifa	  nýja	  hluti.	  Þeir	  kjósa	  að	  ferðast	  einir	  og	  halda	  sig	  

utan	  hefðbundinna	  og	  vinsælla	  áfangastaða.	  Þeir	  ferðamenn	  sem	  ferðast	  um	  Ísland	  á	  

bílaleigubílum	  og	  þá	  sérstaklega	  um	  hálendi	  landsins	  mætti	  því	  flokka	  sem	  óháða	  

ferðamenn	  eða	  flakkara.	  	  
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Náttúra	  Íslands	  hefur	  lengi	  verið	  einkennistákn	  landsins,	  en	  tæp	  80%	  þeirra	  

ferðamanna	  sem	  komu	  til	  Íslands	  árið	  2011	  komu	  hingað	  til	  að	  skoða	  eða	  upplifa	  

íslenska	  náttúru.	  (Ferðamálastofa,	  2012A).	  Í	  fræðunum	  er	  náttúruferðamennska	  

skilgreind	  sem	  ferð	  eða	  frí	  til	  náttúrulegra	  svæða	  þar	  sem	  megin	  tilgangur	  

ferðalagsins	  er	  dýralíf	  og/eða	  afþreying	  í	  náttúrulegu	  umhverfi.	  (Valentine,	  e.d.).	  

	  

Í	  könnun	  Ferðamálastofu	  á	  erlendum	  ferðamönnum	  á	  Íslandi	  sumarið	  2011	  kom	  

jafnframt	  fram	  að	  79,6%	  þeirra	  ferðamanna	  sem	  ferðuðust	  um	  landið	  voru	  þar	  á	  

eigin	  vegum	  (Ferðamálastofa	  2012b)	  sem	  enn	  fremur	  rennir	  stoðum	  undir	  

greininguna	  á	  þeim	  ferðamönnum	  sem	  koma	  til	  Íslands	  sé	  litið	  til	  einkenna	  Plog’s	  og	  

Cohen’s,	  þ.e	  óháðra	  ferðamanna	  og	  ferðamann	  sem	  flakkara,	  að	  náttúruferðamenn	  

eru	  ævintýramenn	  sem	  kjósa	  að	  ferðast	  á	  eigin	  vegum.	  Í	  raun	  má	  segja	  að	  þetta	  eigi	  

við	  flesta	  þá	  ferðamenn	  sem	  ferðast	  um	  hálendi	  landsins,	  en	  þó	  sérstaklega	  þá	  sem	  

eru	  á	  bílaleigubíl	  og	  ekki	  í	  skipulögðum	  ferðum.	  	  

Ferðamenn	  á	  hálendi	  Íslands	  
Ísland	  hefur	  alla	  tíð	  verið	  þekkt	  fyrir	  auðnir	  sínar	  og	  öræfi,	  og	  hefur	  landið,	  þá	  

sérstaklega	  hálendi	  þess,	  verið	  auglýst	  sem	  síðasta	  öræfi	  Evrópu.	  (e.	  Europes	  last	  

wilderness).	  (Sæþórsdóttir,	  Hall	  og	  Saarinen,	  2011)	  

	  

Hugtakið	  ósnortin	  víðerni	  var	  skilgreint	  í	  lögum	  um	  náttúruvernd	  nr.	  44/1999	  	  

sem:	  

“Landsvæði sem er a.m.k. 25 km2 að stærð eða þannig að hægt sé að njóta þar 

einveru og náttúrunnar án truflunar af mannvirkjum eða umferð vélknúinna 

farartækja á jörðu, er í a.m.k. 5 km fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum 

tæknilegum ummerkjum, svo sem raflínum, orkuverum, miðlunarlónum og 

þjóðvegum, og þar sem ekki gætir beinna ummerkja mannsins og náttúran fær 

að þróast án álags af mannlegum umsvifum”	  

	  

	  

Ísland	  liggur	  á	  mörkum	  tveggja	  lofstlagsbelta,	  á	  láglendi	  landsins	  er	  kaldtemprað	  

landslag	  þar	  sem	  meðalhitinn	  er	  yfir	  10°C	  að	  sumri.	  Á	  hálendi	  Íslands	  er	  hinsvegar	  
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svokallað	  heimskautaloftslag,	  þar	  sem	  meðalhitinn	  að	  sumri	  til	  er	  undir	  10°C	  og	  að	  

vetri	  er	  meðalhitinn	  lægri	  en	  -‐3°C.	  (Umhverfisstofnun,	  2003)	  	  

Ísland	  markar	  einnig	  skil	  á	  milli	  hlýs	  og	  kalds	  sjávar	  og	  loftmassa,	  því	  eru	  

loftslagsbreytingar	  hérlendis	  bæði	  meiri	  og	  hraðari	  en	  þekkist	  annarstaðar	  á	  Norður	  

Atlantshafssvæðinu,	  örar	  veðurbreytingar	  landsins	  má	  fyrst	  og	  fremst	  rekja	  til	  svo	  

kallaðrar	  Íslandslægðar	  sem	  ferðast	  yfir	  landið.	  (WeatherOnline,	  2014).	  Ísland	  er	  

jafnframt	  þekkt	  sem	  eitt	  vindasamasta	  land	  veraldar	  og	  spilar	  þar	  inn	  í	  umhverfi	  

landsins	  sem	  og	  nálægðin	  við	  Grænland.	  (Batigne,	  Bourbonniére	  og	  Fredette,	  

2005/2007).	  Hálendi	  Íslands	  getur	  þannig	  verið	  varasamt	  þeim	  sem	  ekki	  þekkja	  til,	  

veðurfar	  Íslands	  er	  af	  mörgum	  talin	  ein	  helsta	  ógnin	  við	  ferðamenn	  sem	  ekki	  þekkja	  

til	  (Jónas	  Guðmundsson,	  2014).	  Nauðsynlegt	  er	  því	  að	  	  koma	  staðbundnum	  ferða-‐	  og	  

veðurupplýsingum	  áfram	  til	  ferðamanna	  innan	  hálendisins.	  	  

Slys	  á	  ferðamönnum.	  	  

Náttúra	  Íslands	  er	  með	  eindæmum	  falleg,	  en	  hún	  er	  langt	  í	  frá	  að	  vera	  hættulaus.	  	  

Á	  árunum	  2000	  –	  2010	  létust	  hérlendis	  136	  ferðamenn	  í	  92	  banaslyslum.	  (Jónas	  

Guðmundsson,	  2014)	  56%	  þeirra	  létust	  í	  umferðaslysum	  en	  43	  einstaklingar	  létust	  í	  

slysum	  er	  snéru	  að	  afþreyingu	  og	  skemmtun	  á	  ferðalaginu.	  (Ingibjörg	  Bára	  

Sveinsdóttir,	  2013)	  	  

	  

	  

	  

Tafla	  1	  Fjöldi	  látinna	  ferðamanna,	  rauntölur	  og	  spá.	  

Mynd	  1	  Látnir	  ferðamenn	  
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Fyrstu	  10	  árin	  í	  töflu	  1	  byggja	  á	  samantekt	  Jónasar	  Guðmundssonar	  hjá	  

slysavarnarfélaginu	  landsbjörgu	  á	  slysum	  meðal	  ferðamanna	  á	  árunum	  2000-‐2010,	  

næstu	  10	  ár	  þar	  á	  eftir	  byggja	  á	  spá	  höfundar	  sem	  gerð	  var	  með	  hjálp	  excel	  reikni	  

forritsins,	  spáin	  framreiknar	  áætlaðan	  fjölda	  látinna	  á	  árs	  grundvelli	  miðað	  við	  tíðni	  

fyrri	  ára.	  Þannig	  er	  hægt	  að	  álykta	  að	  ef	  engar	  breytingar	  verða	  gerðar	  hérlendis	  í	  

öryggismálum	  í	  ferðaþjónustu	  má	  áætla	  að	  fjöldinn	  verði	  kominn	  í	  25	  banaslys	  á	  ári	  

árið	  2020.	  	  

Í	  rannsókn	  Bentley	  og	  Page	  (2001)	  kemur	  fram	  að	  dauðsföll	  af	  völdum	  slysa	  og/eða	  

áverka	  er	  þriðja	  algengasta	  dánarorsökin	  á	  ferðalagi	  næst	  á	  eftir	  dauðföllum	  í	  

tengslum	  við	  hjarta-‐	  og	  æðasjúkdóma	  og	  bílslys.	  Í	  sömu	  rannsókn	  kom	  jafnframt	  

fram	  að	  dauðsföll	  í	  tenglum	  við	  meiðsli	  voru	  töluvert	  hærri	  á	  ferðalögum	  en	  á	  

heimaslóðum	  og	  er	  það	  sett	  í	  samhengi	  við	  vanþekkingu	  ferðamannsins	  á	  landi	  og	  

aðstæðum.	  Þessi	  rannsókn	  er	  á	  pari	  við	  upplýsingar	  úr	  slysaskrá	  

Landlæknisembættisins	  frá	  árinu	  2012,	  en	  þar	  kemur	  fram	  að	  44,2%	  allra	  skráðra	  

slysa	  hérlendis	  falli	  undir	  flokkinn	  heimils-‐	  og	  frítímaslys.	  (Embætti	  landlæknis,	  e.d.).	  

Það	  gefur	  því	  auga	  leið	  að	  nauðsynlegt	  er	  að	  upplýsa	  þá	  gesti	  sem	  hingað	  koma	  um	  

náttúru-‐	  og	  veðurfar.	  Ekki	  er	  þó	  hægt	  að	  segja	  að	  aðstandendur	  ferðaþjónustunnar	  

hafi	  setið	  auðum	  höndum,	  en	  reynt	  hefur	  verið	  að	  tryggja	  öryggi	  vinsælla	  

ferðamannastaða,	  viðvörunar	  skilti	  verið	  sett	  upp	  við	  hveri,	  kletta	  og	  fossa	  (Guðrún	  

Jóhannesdóttir,	  2007)	  en	  reynslan	  hefur	  sýnt	  okkur	  að	  ferðamenn	  eru	  oftar	  en	  ekki	  

ómeðvitaðir	  um	  þá	  hættu	  sem	  kann	  að	  leynast	  í	  náttúrunni	  og	  jafnvel	  við	  fjölfarna	  

áfangastaði	  ferðamanna.	  	  	  

Í	  júní	  2013	  var	  t.d	  af	  öryggisástæðum	  lokað	  fyrir	  umferð	  ferðamanna	  um	  svæðið	  

umhverfis	  Leirhnjúk	  í	  Mývatnssveit.	  Svæðið	  kom	  illa	  undan	  vetri	  og	  var	  jörð	  mikið	  

sprungin	  og	  göngustígar	  víðast	  hvar	  í	  sundur.	  Þrátt	  fyrir	  lokunina	  var	  mikið	  af	  

ferðamönnum	  sem	  fóru	  um	  svæðið	  og	  gengu	  þeir	  t.d	  yfir	  sprungu-‐	  og	  hverasvæði	  og	  

lögðu	  sjálfa	  sig	  þar	  með	  í	  mika	  hættu.	  	  

Rannsóknir	  hafa	  einnig	  sýnt	  að	  viðmót	  einstaklings	  á	  ferðalagi	  valda	  því	  að	  hann	  

sleppi	  frekar	  af	  sér	  beislinu	  og	  er	  þar	  af	  leiðandi	  minna	  meðvitaður	  um	  áhættuna	  í	  

kringum	  sig	  og	  leggur	  sjálfan	  sig	  frekar	  í	  hættu.	  (Bentley	  og	  Page,	  2001).	  	  

Friðrik	  Dagur	  Arnarsson,	  landvörður	  í	  Mývatnssveit	  vill	  meina	  að	  erlendir	  ferðamenn	  

geri	  sér	  ekki	  nægilega	  grein	  fyrir	  því	  hve	  hættuleg	  náttúra	  Íslands	  getur	  verið.	  Í	  
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fréttum	  Stöðvar	  2	  þann	  17.september	  2013	  er	  rætt	  við	  ferðamann	  sem	  villtist	  í	  

vondu	  veðri.	  Aftakaveður	  var	  á	  svæðinu	  og	  viðurkennir	  viðkomandi	  að	  hann	  hafi	  

vanmetið	  íslenska	  veðrið.	  Í	  viðtalinu	  hefur	  ferðamaðurinn	  orð	  á	  því	  að	  hann	  hafi	  ekki	  

lagt	  mikinn	  trúnað	  í	  þær	  aðvaranir	  sem	  gefnar	  höfðu	  verið	  um	  íslenska	  veðráttu.	  

(Ríkisútvarpið,	  2013A).	  Nauðsynlegt	  er	  að	  auka	  og	  efla	  þær	  upplýsingar	  sem	  við	  

veitum	  erlendum	  ferðamönnum	  sem	  sækja	  Ísland	  heim.	  Viðfangsefnið	  er	  ekki	  síður	  

gæðamál	  fremur	  en	  öryggismál	  og	  er	  það	  hagur	  allra	  sem	  standa	  að	  ferðaþjónustu	  	  á	  

Íslandi	  að	  landið	  sé	  þekkt	  sem	  öruggur	  áfangastaður.	  Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  öryggi	  

á	  áfangastað	  er	  eitt	  af	  lykil	  atriðum	  sem	  ferðamenn	  kynna	  sér	  áður	  en	  endanleg	  

ákvörðun	  er	  tekin	  um	  ferðalag.	  (Bentley	  og	  Page,	  2001).	  
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Framkvæmd	  öryggismála-‐	  Starf	  björgunarsveita	  
Slysavarnarfélagið	  Landsbjörg	  eru	  landssamtök	  björgunarsveita	  og	  slysavarnadeilda	  á	  

Íslandi.	  (Slysavarnarfélagið	  Landsbjörg,	  e.d.a).	  	  	  

Öll	  þau	  björgunar-‐	  og	  hjálparstörf	  sem	  unnin	  eru	  hérlendis,	  eru	  að	  mestum	  hluta	  í	  

höndum	  björgunarsveita	  landsins.	  (Þingskjal	  877,	  1999-‐2000)	  

Bein	  aðkoma	  yfirvalda	  þ.e	  lögreglu,	  landhelgisgæslu	  og	  almannavarna	  felst	  að	  

stærstum	  hluta	  í	  aðgerðarstjórnun.	  Í	  reglugerð	  um	  leit	  og	  björgun	  á	  landi	  og	  samstarf	  	  

lögreglu	  og	  björgunarsveita	  nr.	  289/2003	  segir	  að	  í	  þeim	  aðgerðum	  sem	  krefjast	  

samstarfs	  lögreglu	  og	  björgunarsveita	  þá	  fer	  lögregla	  með	  yfirumsjón	  og	  

aðgerðarstjórnun	  en	  björgunarsveitir	  bera	  ábyrgð	  á	  framkvæmdinni,	  þ.e	  leit	  að	  

týndu	  fólki,	  hjálpar-‐	  og	  björgunarstörf	  vegna	  óveðurs	  og	  ófærðar	  og	  björgunarstörf	  

vegna	  slysa	  í	  óbyggðum.	  Verðandi	  slökkviliðsmenn	  í	  Brunamálaskólanum	  hljóta	  svo	  

þjálfun	  í	  rústabjörgun	  (Brunamálaskólinn,	  2013)	  Sjálfboðaliðar	  Landsbjargar	  eru	  

þannig	  einu	  björgunarmenn	  landsins	  sem	  hafa	  næga	  þekkingu	  og	  reynslu	  af	  

björgunaraðgerðum	  í	  óbyggðum	  en	  þrátt	  fyrir	  mikilvægi	  björgunarsveitanna	  eru	  þær	  

enn	  nær	  eingöngu	  reknar	  með	  söfnunarfé.	  (Víkurfréttir,	  2012)	  	  

Víðast	  hvar	  erlendis	  eru	  það	  hermenn	  eða	  atvinnubjörgunarmenn	  sem	  sinna	  þessum	  

störfum	  og	  er	  þá	  þjálfun	  þeirra	  kostuð	  af	  yfirvöldum.	  (Þingskjal	  300,	  2000-‐2001).	  Á	  

Íslandi	  eru	  reknar	  um	  100	  björgunarsveitir	  og	  dag	  hvern	  eru	  um	  4.000	  sjálfboðaliðar	  

til	  taks	  ef	  á	  þarf	  að	  halda.	  (Slysavarnarfélagið	  Landsbjörg,	  e.d.b).	  Störf	  

björgunarsveita	  og	  slysavarnafélagsins	  Landsbjargar	  er	  tvískipt.	  Björgunarsveitir	  

landsins	  sjá	  með	  beinum	  hætti	  um	  björgun,	  leit	  og	  gæslu	  en	  Slysavarnarfélagið	  

Landsbjörg	  fer	  með	  forvarnarmál.	  (Jónas	  Guðmundsson,	  2013)	  Til	  viðbótar	  nefnir	  

Jónas	  að	  Landsbjörg	  sé	  nánast	  eina	  félagið	  á	  landinu	  sem	  sinnir	  forvararstarfi	  til	  

ferðamanna.	  

	  

Eins	  og	  staðan	  er	  í	  dag	  snýst	  starf	  björgunarsveita	  að	  mestu	  leiti	  að	  því	  að	  bjarga	  

ferðamanninum	  úr	  ógöngum	  í	  stað	  þess	  að	  vinna	  markvisst	  að	  því	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  

óhöppin.	  (Fréttablaðið,	  2013A).	  Jónas	  hjá	  Landsbjörgu	  vill	  meina	  að	  ferðamenn	  sem	  

sækja	  Ísland	  heim	  eru	  almennt	  ágætlega	  vel	  upplýstir,	  en	  það	  séum	  við,	  heimamenn	  

og	  aðstandendur	  ferðaþjónustunnar	  sem	  sinnum	  upplýsingaskyldunni	  illa.	  	  
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Mynd	  2	  Skipurit	  leitar-‐	  og	  björgunar	  

Framkvæmd	  öryggismála-‐	  Forvarnir	  
Ljóst	  er	  að	  byrgja	  þarf	  brunninn	  áður	  en	  barnið	  fellur	  ofan	  í	  hann,	  en	  svo	  virðist	  sem	  

það	  verði	  stöðugt	  erfiðara	  að	  ná	  til	  þeirra	  ferðamanna	  sem	  kjósa	  að	  ferðast	  á	  eigin	  

vegum.	  (Morgunblaðið,	  2011)	  

Með	  verkefninu	  Safetravel	  var	  ætlunin	  að	  sameina	  á	  einn	  stað	  allar	  upplýsingar	  um	  

örugga	  ferðamensku.	  Annarsvegar	  var	  bæklingurinn	  Safetravel	  gefinn	  út,	  en	  hann	  er	  

hægt	  að	  nálgast	  í	  flugstöð	  Leifs	  Eiríkssonar,	  í	  Norrænu	  og	  á	  útleigustöðum	  bílaleiga.	  

Til	  viðbótar	  var	  vefsíðan	  www.safetravel.is	  sett	  á	  laggirnar	  en	  þar	  er	  að	  finna	  

upplýsingar	  um	  t.d	  nauðsynlegan	  búnað	  til	  ákveðinna	  ferða,	  sprungukort	  af	  helstu	  

jöklum	  landsins,	  heilræði	  við	  akstur	  utan-‐	  sem	  innanbæjar,	  sem	  og	  skilaboð	  til	  

ferðamanna	  ef	  um	  lokanir	  eða	  ófærur	  er	  að	  ræða.	  Einnig	  er	  ferðamönnum	  boðið	  upp	  

á	  að	  skila	  inn	  rafrænni	  ferðaáætlun	  í	  gegnum	  vefsíðuna.	  	  

Bæklingurinn	  er	  gefinn	  út	  á	  ensku,	  þýsku	  og	  frönsku	  og	  er	  hægt	  að	  nálgast	  vefsíðuna	  

á	  6	  tungumálum.	  	  	  

	  

Í	  ferðamálaáætlun	  2006-‐2015	  kemur	  fram	  að	  á	  áætlun	  sé	  að	  hafa	  vegmerkingar	  á	  

fleiri	  tungumálum	  en	  íslensku.	  (Innanríkisráðuneytið,	  2005).	  
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Síðast	  liðið	  haust	  gerði	  Vegagerðin	  tilraunir	  til	  að	  breyta	  ljósaskiltum	  sínum.	  Þær	  voru	  

með	  þeim	  hætti	  að	  ef	  vegur	  reynist	  ófær	  birtist	  textinn	  closed	  í	  stað	  ófært.	  Þetta	  var	  

gert	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  ná	  betur	  til	  erlendra	  ferðamanna	  á	  þjóðvegunum.	  (Jón	  Júlíus	  

Karlsson,	  2013)	  En	  breytingin	  brýtur	  í	  bága	  við	  lög	  um	  stöðu	  íslenskrar	  tungu	  og	  hefur	  

Íslensk	  málnefnd	  gert	  alvarlegar	  athugasemdir	  við	  breytingunni.	  Vegagerðin	  vinnur	  

þó	  að	  því	  að	  uppfæra	  skiltin	  svo	  hægt	  verði	  að	  notast	  við	  bæði	  íslensku	  og	  ensku	  á	  

vegskiltum	  landsins	  í	  framtíðinni.	  

	  

Samanburður	  á	  reglum	  um	  öryggi	  ferðamanna	  í	  

Vatnajökulsþjóðgarði	  og	  Þjóðgarðinum	  á	  Svalbarða.	  

Ísland	  og	  norðurhluti	  Noregs	  tilheyra	  svæði	  sem	  kallast	  Heimskautasvæðið.	  (United	  

nations	  environment	  programme,	  2007)	  En	  með	  heimskautasvæði	  er	  átt	  við	  þau	  

lönd	  sem	  liggja	  fyrir	  ofan	  heimskautsbaug.	  Norðurslóðir	  hafa	  samskonar	  einkenni	  

hvað	  varðar	  náttúrufar	  og	  má	  þar	  helst	  nefna	  snjó	  og	  ís,	  heimskauta	  dýralíf,	  

miðnætursól,	  norðurljós	  og	  að	  lokum	  er	  sífreri	  algengur	  á	  stórum	  landsvæðum	  innan	  

heimskautasvæðanna.	  (Kjartansdóttir,	  Pálsson	  og	  Yngvadóttir	  2004).	  	  

Þrátt	  fyrir	  samskonar	  náttúrufar	  eru	  mjög	  ólíkum	  aðferðum	  beitt	  þegar	  kemur	  að	  

öryggismálum.	  Á	  Íslandi	  er	  ferð	  einstaklingsins	  um	  landið	  með	  öllu	  óheft	  og	  kom	  það	  

hvað	  best	  fram	  er	  gaus	  í	  Fimmvörðuhálsi	  vorið	  2010.	  Íslendingar	  sem	  og	  aðrir	  

ferðamenn	  lögðu	  leið	  sína	  upp	  að	  gostöðvunum	  til	  að	  berja	  gosið	  augum,	  en	  talið	  er	  

að	  tugir	  þúsunda	  einstaklinga	  hafi	  lagt	  leið	  sína	  að	  gosstöðvunum	  	  á	  þeim	  24	  dögum	  

sem	  gosið	  stóð.	  (Ríkisútvarpið,	  2011)	  Þrátt	  fyrir	  að	  almannavarnadeild	  

ríkislögreglustjóra	  hafi	  lýst	  svæðið	  hættusvæði.	  Í	  norðurhluta	  Noregs,	  á	  Svalbarða,	  

hinsvegar	  er	  mikið	  eftirlit	  og	  ströng	  lög	  sem	  ná	  yfir	  ferðir	  fólks	  á	  svæðinu.	  	  

	  

Vatnajökulsþjóðgarður	  er	  einn	  stærsti	  þjóðgarður	  Evrópur	  og	  liggur	  hann	  innan	  

marka	  íslenska	  hálendisins.	  Þjóðgarðurinn	  var	  stofnaður	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  vernda	  

landslag,	  lífríki,	  jarðmyndanir	  og	  menningarminjar	  svæðisins	  sem	  og	  til	  að	  gefa	  

almenningi	  kost	  á	  að	  kynnast	  og	  njóta	  þeirrar	  einstöku	  náttúru	  og	  sögu	  sem	  svæðið	  

hefur	  yfir	  að	  búa.	  (Vatnajökulsþjóðgarður,	  e.d.)	  	  
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Þjóðgarðurinn	  er	  verndaður	  með	  sér	  lögum,	  Lög	  um	  Vatnajökulsþjóðgarð	  nr.	  

60/2007.	  Lögin	  ná	  til	  stofnunar	  og	  friðlýsingar	  þjóðgarðsins	  og	  hvernig	  skuli	  

framfylgja	  friðun	  og	  haga	  eftirliti	  og	  verndun.	  En	  skýrt	  er	  til	  að	  mynda	  tekið	  fram	  í	  4.	  

kafla	  laganna	  að	  hverskonar	  röskun	  og/eða	  eyðilegging	  á	  lífríki,	  jarðmyndunum	  og	  

landslagi	  er	  með	  öllu	  óheimil.	  Gerist	  einstaklingur	  brotlegur	  um	  þessi	  lög	  geti	  það	  

varðað	  allt	  að	  tveggja	  ára	  fangelsi	  eða	  sektum	  allt	  að	  500.000kr.	  Lög	  um	  

Vatnajökulsþjóðgarð	  ná	  einungis	  yfir	  ofantalda	  þætti,	  en	  hvergi	  er	  fjallað	  um	  ferðir	  

og	  öryggi	  ferðamanna	  í	  óbyggðum.	  –Nema	  þær	  ferðir	  sem	  taka	  til	  utanvega	  aksturs	  

sem	  aftur	  á	  móti	  snýr	  að	  umhverfisvernd	  fremur	  en	  öryggi	  einstaklingsins.	  Á	  

heimasíðu	  Vatnajökulsþjóðgarðs,	  www.vatnajokulsthjodgardur.is	  undir	  flokkinum	  

ferðast	  um	  þjóðgarðinn	  má	  þó	  finna	  krækju	  sem	  heitir	  Öryggi	  ferðamanna	  þar	  sem	  

ferðamenn	  eru	  varaðir	  við	  þeim	  hættum	  sem	  leynast	  í	  þjóðgarðinum.	  Einnig	  er	  

ferðamönnum	  bent	  á	  að	  kynna	  sér	  efni	  á	  vefsíðu	  Landsbjargar	  er	  snúa	  að	  

öryggismálum.	  Ekki	  er	  að	  finna	  neinar	  reglur,	  hvorki	  í	  lögum	  um	  Vatnajökulsþjóðgarð	  

né	  í	  reglum	  sem	  settar	  eru	  fram	  á	  vefsíðu	  þjóðgarðarins	  er	  snúa	  að	  öryggi	  

ferðamannsins.	  Úr	  því	  má	  lesa	  að	  ferðamanninum	  er	  leyfilegt	  að	  ferðast	  um	  hálendi	  

Íslands	  á	  eigin	  vegum	  án	  nokkurrar	  nauðsynlegrar	  reynslu,	  þjálfunar	  eða	  

tækjabúnaðar.	  Til	  samanburðar	  er	  vert	  að	  skoða	  gildandi	  lög	  í	  þjóðgarðinum	  á	  

Svalbarða.	  

	  

Á	  Svalbarða	  eru	  í	  gildi	  lög	  er	  snúa	  að	  ferðum	  fólks	  utan	  stjórnunarsvæðis	  10.	  

Stjórnunarsvæði	  10	  er	  það	  svæði	  sem	  telst	  til	  eyjunnar	  Spitsbergen	  og	  nær	  umhverfi	  

hennar.	  (Sýslumaðurinn	  á	  Svalbarða,	  2005)	  	  

Ætli	  ferðamaður	  að	  fara	  utan	  þessa	  svæðis,	  gera	  lög	  kröfur	  um	  að	  viðkomandi	  þurfi	  

að	  skila	  inn	  ítarlegri	  ferðaáætlun	  ásamt	  lista	  yfir	  þann	  búnað	  sem	  áætlað	  er	  að	  taka	  

með	  í	  ferðina	  sem	  og	  staðfestingu	  á	  að	  viðkomandi	  sé	  með	  svokallaða	  SAR	  (e.	  Search	  

and	  Rescue)	  tryggingu,	  en	  verð	  á	  slíkri	  tryggingu	  er	  allt	  að	  200.000	  norskar	  krónur.	  

(Sýslumaðurinn	  á	  Svalbarða,	  2012),	  eða	  um	  4,3	  milljónir	  íslenskra	  króna	  miðað	  við	  

gengi	  dagsins	  09.07.2013	  (Seðlabanki	  Íslands,	  2013).	  Yfirvöld	  á	  Svalbarða	  hafa	  

heimild	  til	  að	  banna	  ferðamönnum	  að	  ferðast	  utan	  stjórnunarsvæðisins	  ef	  talið	  er	  að	  

viðkomandi	  hafi	  ekki	  næga	  reynslu	  til	  ferðarinnar.	  Brot	  á	  þessum	  lögum	  varða	  allt	  að	  

eins	  árs	  fangelsisvist.	  (Lovdata,	  2002).	  	  
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Þrátt	  fyrir	  marga	  samnefnara	  í	  umhverfi	  og	  náttúrufari	  eru	  vissulega	  margir	  þættir	  

sem	  skilja	  að	  Ísland	  og	  Noreg	  og	  má	  þar	  t.d	  nefna	  þá	  hættu	  sem	  stafar	  af	  Ísbjörnum	  á	  

Svalbarða.	  En	  þrátt	  fyrir	  það	  gefur	  þessi	  samanburður	  góða	  mynd	  af	  því	  hvernig	  

staðið	  er	  að	  öryggismálum	  á	  Íslandi	  samanborið	  við	  aðra	  norðlæga	  áfangastaði.	  	  

	  
Mynd	  3	  Kort	  af	  Vatnajökulsþjóðgarði	  og	  Þjóðgarðinum	  á	  Svalbarða	  

Hver	  ber	  ábyrgðina?	  
Svo	  virðist	  sem	  erfitt	  sé	  að	  skilgreina	  hver	  það	  raunverulega	  sé	  sem	  ber	  ábyrgð	  á	  

öryggi	  og	  velferð	  ferðamanna	  á	  Íslandi.	  Í	  lögum	  um	  náttúruvernd	  segir	  að	  för	  manna	  

um	  landið	  er	  ekki	  á	  ábyrgð	  landeigenda	  nema	  að	  því	  sem	  nemur	  ákvæðum	  annara	  

laga	  og	  skaðabóta	  reglna	  og	  svo	  virðist	  sem	  yfirvöld	  ætli	  endanlega	  að	  þvo	  hendur	  

sínar	  af	  allri	  ábyrgð	  gagnvart	  ferðamönnum	  í	  ferðamálaáætlun	  frá	  árinu	  2006-‐2015.	  

En	  þar	  segir	  orðrétt	  “Ferðamönnum	  sem	  ferðast	  um	  Ísland	  verði	  gert	  ljóst	  að	  þeir	  

beri	  fulla	  ábyrgð	  á	  eigin	  gjörðum”	  (Innanríkisráðuneyti,	  2005)	  
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Stjórnsýslan.	  	  

Hér	  eftir	  verður	  farið	  yfir	  ábyrgðir	  yfirvalda	  gagnvart	  öryggi	  ferðamanna	  í	  óbyggðum	  

Íslands.	  Til	  að	  hægt	  sé	  að	  kortleggja	  ábyrgð	  og	  skyldur	  stjórnvalda	  gagnvart	  

ferðamönnum,	  þarf	  að	  byrja	  á	  því	  að	  skilgreina	  stoðkerfi	  og	  innviði	  

ferðaþjónustunnar.	  	  

	  

Öll	  mál	  er	  varða	  ferðaþjónustu	  innanlands	  heyra	  undir	  Ferðamálastofu	  sem	  starfar	  

undir	  formerkjum	  atvinnuvega-‐	  og	  nýsköpunarráðuneytisins.	  	  (Atvinnuvega-‐	  og	  

nýsköpunarráðuneyti,	  e.d.).	  Samkvæmt	  lögum	  nr.	  73/2005	  um	  skipan	  ferðamála,	  fer	  

Ferðamálastofa	  með	  framkvæmd	  ferðamála	  í	  umboði	  ráðherra.	  Helstu	  verkefni	  

Ferðamálastofu	  eru	  leyfismál	  og	  eftirlit,	  gæða-‐	  og	  skipulagsmál	  sem	  og	  markaðs-‐	  og	  

kynningarmál.	  (Lög	  um	  skipan	  ferðamála	  nr.	  73/2005)	  Undir	  atvinnuvega-‐	  og	  

nýsköpunarráðherra	  starfar	  einnig	  Ferðamálaráð	  Íslands.	  Í	  Ferðamálaráði	  starfa	  tíu	  

fulltrúar.	  Samtök	  ferðaþjónustunnar	  tilnefnir	  þrjá	  fulltrúa,	  Samband	  Íslenskra	  

sveitarfélaga	  tilnefnir	  tvo	  fulltrúa,	  Ferðamálasamtök	  Íslands	  tilnefnir	  tvo	  fulltrúa	  og	  

Ferðamálastofa	  Íslands	  tilnefnir	  einn.	  Til	  viðbótar	  eru	  formaður	  og	  varaformaður	  

skipaðir	  af	  atvinnuvega-‐	  og	  nýsköpunarráðherra.	  Verkefni	  Ferðamálaráðs	  eru	  að	  

koma	  með	  tillögur	  að	  markaðs-‐	  og	  kynningarmálum,	  veita	  umsagnir	  um	  breytingar	  á	  

lögum	  er	  snerta	  ferðaþjónustuna	  og	  vera	  ráðherra	  innan	  handar	  um	  áætlanir	  í	  

ferðamálum.	  (Lög	  um	  skipan	  ferðamála	  nr.	  73/2005)	  Til	  innviða	  ferðaþjónustunnar	  

teljast	  vegir	  og	  vegmerkingar,	  fjarskipti,	  salernisaðstöður,	  stígar,	  upplýsingaskilti	  og	  

merkingar	  áhugaverðra	  staða.	  (Ólafsson	  og	  Halldórsdóttir,	  2012)	  	  

	  

Þó	  að	  íslensk	  stjórnvöld	  beri	  ekki	  beina	  ábyrgð	  gagnvart	  öryggi	  ferðamanna	  á	  Íslandi	  

felst	  ábyrgð	  þeirra	  fyrst	  og	  fremst	  í	  eftirliti	  með	  ákveðnum	  þáttum	  einstakra	  laga.	  Þar	  

má	  t.d	  nefna	  að	  rekstur	  ferðaskipuleggjenda,	  ferðskrifstofa,	  bílaleiga	  og	  gisti-‐	  og	  

veitingahúsa	  er	  háður	  starfsleyfi	  yfirvalda.	  Að	  lokum	  er	  Vegagerðin	  	  veghaldari	  

landsins	  samkvæmt	  vegalögum	  nr.	  80/2007	  og	  fer	  hún	  með	  yfirstjórn	  vegamála.	  	  
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Mynd	  4	  Skipan	  leyfismála	  í	  ferðaþjónustu	  á	  Íslandi	  

Yfirlit	  yfir	  stöðu	  mála.	  	  
Ljóst	  er	  að	  mikill	  vilji	  er	  fyrir	  hendi	  til	  að	  bæta	  öryggismál	  í	  ferðamennsku	  hérlendis.	  

Raunveruleg	  staða	  Íslands	  í	  þessum	  málum	  er	  óljós	  en	  líkt	  og	  einn	  viðmælandi	  

höfundar	  í	  tengslum	  við	  ritgerð	  þessa	  fullyrðir	  þá,	  eins	  og	  staðan	  er	  í	  dag,	  er	  Ísland	  

um	  20	  árum	  á	  eftir	  í	  framþróun	  þessa	  viðfangsefnis.	  	  

Undan	  farin	  ár	  hafa	  yfirvöld	  komið	  fram	  með	  hugmyndir	  að	  úrlausnum	  eða	  

nýjungum	  og	  má	  þar	  helst	  nefna,	  rannsókn	  umhverfisráðuneytisins	  á	  öryggismálum	  á	  

hálendi	  Íslands	  og	  nýtt	  frumvarp	  um	  öryggismál	  í	  ferðaþjónustu.	  	  

Rannsókn	  umhverfisráðuneytisins	  á	  stöðu	  öryggismála.	  

Tilgangur	  rannsóknar	  Umhverfisráðuneytisins	  á	  stöðu	  öryggismála	  var	  að	  kanna	  

fyrirkomulag	  og	  samræma	  skipulag	  öryggismála	  í	  tengslum	  við	  ferðaþjónustu.	  

(Umhverfisráðuneyti,	  e.d.)	  Fátt	  nýtt	  kom	  þó	  fram	  í	  þessari	  rannsókn,	  en	  

niðurstöðurnar	  voru	  þær	  að	  auka	  þyrfti	  þátttöku	  yfirvalda	  í	  öryggismálum,	  auka	  

Leyfismál	  í	  
ferðaþjónustu	  

Ferðamálastofa	  

Starfsleyfi	  
ferðaskipuleggjenda	  

Starfsleyfi	  zl	  reksturs	  
ferðaskrifstofa	  

Vegagerðin	  

Starfsleyfi	  zl	  rekstur	  
bílaleiga	  

Lögreglustjóri	  

Starfsleyfi	  zl	  reksturs	  
giszheimila	  

Starfsleyfi	  zl	  reksturs	  
veizngastaða	  
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forvarnir	  og	  skýra	  regluverk.	  	  Í	  grein	  sem	  Morgunblaðið	  birti	  í	  Júlí	  1998,	  er	  haft	  eftir	  

Magnúsi	  Oddsyni,	  þáverandi	  ferðamálastjóra	  að	  með	  mikilli	  aukningu	  á	  komu	  

ferðamanna	  til	  Íslands,	  hefur	  þörfin	  fyrir	  skýr	  regluverk	  aldrei	  verið	  meiri.	  	  

(Morgunblaðið,	  1998)	  Í	  greininni	  bendir	  Magnús	  á	  það	  að	  fáar	  sem	  engar	  reglur	  væru	  

til	  um	  afþreyingu	  ferðamanna	  á	  Íslandi,	  og	  bendir	  hann	  á	  að	  skilgreina	  þurfi	  

grunnramma	  utan	  um	  þessa	  starfsemi.	  Síðan	  þessi	  grein	  var	  skrifuð	  fyrir	  15	  árum	  

síðan	  hefur	  fjöldi	  ferðamanna	  á	  ársgrundvelli	  aukist	  um	  um	  65%.	  (Ferðamálastofa,	  

2013)	  en	  framþróun	  í	  öryggismálum	  virðist	  standa	  í	  stað.	  (Jónas	  Guðmundsson,	  

munnleg	  heimild	  2013)	  	  

	  

Breytingar	  á	  skipan	  ferðamála.	  	  

Í	  September	  2012	  kynnti	  alþingi	  nýtt	  frumvarp	  sem	  umbreyta	  átti	  öryggismálum	  í	  

ferðaþjónustu	  á	  Íslandi.	  Öllum	  ferðaskipuleggjendum	  skyldi	  verða	  skylt	  að	  útbúa	  

öryggisáætlun	  sem	  felur	  í	  sér	  áhættumat,	  verklagsreglur	  og	  viðbragðsáætlun	  og	  skila	  

til	  ferðamálastofu.	  (Þingskjal	  128,	  2012-‐2013)	  

Galli	  er	  þó	  á	  gjöf	  Njarðar	  þar	  sem	  frumvarp	  þetta	  nær	  eingöngu	  til	  ferðamanna	  er	  

ferðast	  í	  skipulögðum	  ferðum.	  Samkvæmt	  könnun	  Ferðamálastofu	  á	  erlendum	  

ferðamönnum	  á	  Íslandi	  árið	  2011	  þá	  ferðast	  tæp	  50%	  þeirra	  um	  landið	  á	  bílaleigubíl.	  

(Ferðamálastofa,	  2013)	  Þannig	  myndi	  nýtt	  frumvarp	  hvorki	  ná	  til	  46%	  af	  þeim	  

erlendu	  ferðamönnum	  sem	  til	  landsins	  koma	  né	  til	  þeirra	  85%	  íslendinga	  sem	  leggja	  

land	  undir	  fót	  ár	  hvert,	  að	  frádregnum	  þeim	  5%	  íslendinga	  sem	  ferðast	  í	  skipulögðum	  

ferðum.	  (Ferðamálastofa,	  2012B	  og	  Morgunblaðið,	  2004).	  	  

Hinsvegar	  tókst	  ekki	  að	  ljúka	  umræðum	  um	  frumvarpið	  áður	  en	  ný	  ríkisstjórn	  tók	  við	  

vorið	  2013	  og	  hefur	  frumvarpið	  því	  ekki	  gengið	  í	  gegn	  að	  lögum.	  Hinsvegar	  hefur	  

Ferðamálastofa	  gefið	  út	  viðmiðunarreglur	  fyrir	  ferðaskipuleggjendur	  sem	  tóku	  mið	  af	  

þeim	  breytingum	  sem	  nefndar	  voru	  í	  frumvarpinu.	  Þrátt	  fyrir	  auðsýndan	  vilja	  

yfirvalda	  til	  að	  bæta	  úr	  öryggismálum	  meðal	  ferðamanna	  á	  Íslandi	  hefur	  þróunin	  

undanfarna	  áratugi	  verið	  lítil	  sem	  engin.	  Svo	  virðist	  sem	  enginn	  ætli	  að	  stíga	  þetta	  

skref	  til	  fulls.	  Í	  rannsókn	  umhverfisráðuneytisins	  var	  skapaður	  grundvöllur	  fyrir	  

yfirvöld	  til	  að	  taka	  af	  skarið	  þegar	  hugmyndir	  að	  úrbótum	  voru	  birtar.	  En	  í	  skýrslunni	  
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sem	  gefin	  var	  út	  í	  kjölfarið	  er	  ekkert	  minst	  á	  hver	  eftirfylgnin	  skuli	  vera	  og	  virðist	  sem	  

takmörkuð	  framþróun	  hafi	  átt	  sér	  stað	  síðan	  þá.	  	  

	  

Staða	  öryggismála	  á	  Íslandi	  er	  því	  að	  mörgu	  leiti	  óljós	  og	  virðist	  sem	  lítil	  samstaða	  sé	  

um	  þetta	  málefni.	  Nauðsynlegt	  er	  að	  skilgreina	  það	  hvar	  ábyrgðin	  liggi	  svo	  hægt	  sé	  

að	  koma	  upp	  með	  samhæfðar	  öryggisreglur	  sem	  ná	  til	  allra	  tegunda	  

ævintýraferðamennsku	  á	  Íslandi.	  	  
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Rannsóknaraðferð	  
Undirbúningur	  rannsóknarinnar	  hófst	  í	  desember	  árið	  2012.	  Í	  upphafi	  átti	  rannsóknin	  

að	  snúa	  að	  öryggi	  ferðamanna	  á	  landinu	  öllu,	  en	  þegar	  leið	  á	  gagnaöflunina	  sá	  

höfundur	  að	  landið	  allt	  væri	  helst	  til	  víðtækt	  viðfangsefni	  og	  var	  því	  ákveðið	  að	  

takmarka	  rannsóknina	  við	  óbyggðir	  Íslands.	  Þegar	  skýrt	  viðfangsefni	  hafði	  verið	  

afmarkað	  tók	  við	  gagnaöflunin,	  en	  hún	  fólst	  hvað	  mest	  í	  yfirferð	  yfir	  opinber	  skjöl	  og	  

gögn	  er	  snúa	  að	  öryggismálum	  bæði	  hérlendis	  sem	  erlendis.	  Eftirfarandi	  

rannsóknarspurning	  var	  sett	  fram:	  Hvernig	  er	  öryggismálum	  í	  óbyggðum	  Íslands	  

háttað?	  Hver	  ber	  ábyrgðina?	  

Reynt	  er	  að	  svara	  þessari	  rannsóknarspurningu	  með	  því	  að	  gera	  tilraun	  til	  að	  

kortleggja	  ábyrgðir	  og	  skyldur	  einkafyrirtækja	  og	  opinberra	  stofnana	  gagnvart	  

öryggismálum	  í	  ferðaþjónustu	  á	  Íslandi.	  Það	  var	  gert	  með	  svokallaðrir	  eigindlegri	  

rannsóknar	  aðferð	  (e.	  qualitative	  methods)	  þar	  sem	  leitast	  er	  við	  að	  öðlast	  dýpri	  

skilning	  á	  aðstæðum	  og	  sjónarhorni	  einstaklingsins	  á	  umhverfi	  sínu	  og	  reynslu.	  (Finn,	  

Elliott-‐white	  og	  Walton,	  2000)	  Öflun	  eigindlegra	  gagna	  fer	  m.a	  fram	  með	  

viðtalstækni	  og	  í	  þessari	  rannsókn	  voru	  tekin	  hálf	  opin	  viðtöl	  (e.	  semi	  structured)	  við	  

fimm	  einstaklinga.	  Með	  hálf	  opnu	  viðtali	  er	  átt	  við	  viðtal	  þar	  sem	  leitast	  er	  við	  að	  

skilja	  túlkun	  viðmælandans	  á	  viðfangsefninu.	  (Collis	  og	  Hussey,	  2003).	  Upphaflega	  

áttu	  viðtölin	  að	  vera	  sex	  en	  Vegagerðin	  baðst	  undan	  viðtali.	  Þess	  í	  stað	  var	  ákveðið	  

að	  Vegagerðin	  myndi	  svara	  spurningakönnun	  með	  aðstoð	  vefsíðunnar	  

www.surveymonkey.com	  	  

Viðmælendur	  voru	  valdir	  með	  svokallaðri	  fordómalausu	  úrtaki	  (e.	  judgmental	  

sampling)	  þ.e	  þegar	  viðmælendur	  eru	  valdir	  af	  höfundi	  út	  frá	  þekkingu	  þeirra	  og	  

reynslu.	  (Collis	  og	  Hussey,	  2003).	  	  

	  

Fyrsta	  viðtalið	  var	  við	  Jón	  Gest	  Ólafsson	  gæða-‐,	  umhverfis-‐	  og	  öryggisstjóra	  hjá	  

Bílaleigu	  Akureyrar.	  Viðtalið	  fór	  fram	  á	  skrifstofu	  Bílaleigu	  Akureyrar	  í	  Reykjavík	  

föstudaginn	  13.	  Desember	  2013.	  	  

Viðtal	  tvö	  var	  við	  Ívar	  Finnbogason,	  fjallaleiðsögumann	  hjá	  Íslenskum	  

fjallaleiðsögumönnum.	  Viðtalið	  fór	  fram	  á	  skrifstofu	  Íslenskra	  fjallaleiðsögumanna	  í	  

Reykjavík	  föstudaginn	  13.desember	  2013.	  	  
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Viðtal	  þrjú	  var	  við	  Þorstein	  Þorgeirsson,	  flotastjóra	  bílaleigu	  Avis	  á	  Íslandi.	  Viðtalið	  fór	  

fram	  á	  skrifstofu	  Avis	  í	  Reykjavík	  þann	  19.	  Desember	  2013.	  	  

Viðtal	  fjögur	  var	  við	  Ágúst	  Gunnar	  Gylfason,	  verkefnastjóra	  hjá	  almannavarnadeild	  

ríkislögreglurstjóra.	  	  Viðtalið	  fór	  fram	  á	  skrifstofu	  ríkislögreglurstjóra	  í	  Reykjaík	  þann	  

9.janúar	  2014.	  

Fimmta	  viðtalið	  var	  við	  Helenu	  Karlsdóttur,	  lögfræðing	  hjá	  Ferðamálastofu	  og	  Björn	  

Jóhannsson	  umhverfisstjóra	  hjá	  Ferðamálastofu.	  Viðtalið	  fór	  fram	  á	  skrifstofu	  

Ferðamálastofu	  í	  Reykjavík	  þann	  5.febrúar	  2014.	  	  

Vegagerðin	  svaraði	  spurningakönnun	  á	  vefnum	  www.surveymonkey.com	  og	  var	  

henni	  skilað	  inn	  þann	  22.janúar	  2014.	  
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Niðurstöður	  
Tekin	  voru	  viðtöl	  við	  þrjá	  einstaklinga	  frá	  einkafyrirtækjum	  og	  þrjá	  einstaklinga	  við	  

opinberar	  stofnanir.	  Öll	  viðtölin	  voru	  tekin	  upp	  á	  upptökutæki	  og	  þau	  síðan	  afrituð	  

orð	  frá	  orði.	  Því	  næst	  voru	  gögnin	  greind	  og	  reynt	  að	  koma	  auga	  á	  ákveðin	  þemu	  í	  

orðræðunni.	  Þemun	  eru:	  Upplýsingagjöf	  og	  forvarnir,	  reglur	  og	  eftirlit,	  samstarf	  hins	  

opinbera,	  einkaaðila	  og	  félagasamtaka	  og	  ábyrgð	  gagnvart	  ferðamanninum.	  	  

Hér	  á	  eftir	  verða	  helstu	  niðurstöður	  viðtala	  ræddar	  út	  frá	  þessum	  þemum.	  

Upplýsingagjöf	  og	  fræðsla	  

Allir	  viðmælendur	  voru	  á	  einu	  máli	  um	  mikilvægi	  upplýsingagjafar	  og	  voru	  flestir	  

viðmælendur	  á	  þeirri	  skoðun	  að	  bætt	  upplýsingagjöf	  geti	  dregið	  úr	  mörgum	  þeim	  

útköllum	  sem	  björgunarsveitir	  landsins	  kljást	  við	  á	  ári	  hverju.	  Sem	  dæmi	  voru	  nefnd	  

útköll	  björgunarvseita	  á	  borð	  við	  lokaða	  og/eða	  ófæra	  vegi	  og	  útköll	  í	  tengslum	  við	  

óveður.	  Viðmælendur	  höfðu	  orð	  á	  því	  að	  vanþekking	  og	  vanmat	  á	  aðstæðum	  væri	  

oft	  undanfari	  marga	  óhappa	  sem	  koma	  mætti	  í	  veg	  fyrir	  með	  upplýsingagjöf.	  Allir	  

viðmælendur	  höfðu	  ákveðna	  skoðun	  á	  framkvæmd	  upplýsingagjafarinnar	  og	  voru	  

sammála	  því	  að	  heilt	  á	  litið	  væri	  ekki	  nógu	  vel	  	  staðið	  að	  upplýsingagjöf	  til	  

ferðamanna.	  Þó	  höfðu	  fáir	  mótað	  sér	  fasta	  skoðun	  á	  því	  hvernig	  mætti	  bæta	  úr	  

ástandinu.	  Viðmælendum	  fannst	  ábyrgðin	  á	  upplýsingagjöfinni	  hvíla	  hjá	  þeim	  

fyrirtækjum	  sem	  starfa	  í	  ferðaþjónustu	  á	  landinu,	  og	  voru	  lög	  um	  bílaleigur	  nefnd	  í	  

því	  samhengi	  og	  hvernig	  lögin	  skylda	  bílaleigur	  til	  að	  upplýsa	  viðskiptavini	  sína	  um	  sér	  

íslenskar	  aðstæður	  á	  vegum,	  en	  samskonar	  lög	  vanti	  fyrir	  önnur	  fyrirtæki	  innan	  

ferðaþjónustunnar.	  Ljóst	  er	  þó	  að	  viðhorf	  einkafyrirtækja	  og	  yfirvalda	  gagnvart	  öryggi	  

ferðamanna	  er	  mjög	  tvískipt.	  Einkafyrirtækin	  virðast	  reiðubúin	  til	  að	  axla	  sína	  ábyrgð	  

og	  kemur	  það	  vel	  í	  ljós	  í	  verkferlum	  þeirra	  fyrirtækja	  er	  um	  ræðir.	  Viðmælendur	  vildu	  

sjá	  aukna	  þátttöku	  yfirvalda	  í	  þessum	  málum	  og	  	  að	  meira	  yrði	  komið	  inn	  á	  forvarnir	  í	  

því	  kynningarefni	  sem	  sent	  er	  frá	  landinu.	  Allir	  viðmælendur	  sem	  töluðu	  fyrir	  hönd	  

einkafyrirtækjanna	  höfðu	  orð	  á	  því	  hvað	  illa	  væri	  staðið	  að	  kynningarefni	  í	  þessum	  

málum,	  því	  eins	  og	  einn	  viðmælandi	  sagði	  “til	  að	  upplýsingagjöfin	  virki	  þarf	  hún	  að	  

ná	  til	  fólksins”	  
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Samstarf	  hins	  opinbera,	  einkaaðila	  og	  félagasamtaka	  	  

Ljóst	  er	  að	  mikið	  er	  um	  samstarf	  á	  milli	  einkafyrirtækja	  innan	  ferðaþjónustunnar	  og	  

ákveðinna	  stofnana.	  Allir	  viðmælendur	  sem	  töluðu	  fyrir	  hönd	  einkafyrirtækja	  höfðu	  

verið	  í	  einhverskonar	  samstarfi	  við	  opinberar	  stofnanir	  eða	  önnur	  fyrirtæki	  innan	  

ferðaþjónustunnar.	  Bílaleigur	  landsins	  virðast	  vera	  í	  góðu	  samstarfi	  við	  

tryggingafélög,	  björgunarsveitir,	  umferðarstofu	  og	  lögreglu,	  en	  líkt	  og	  einn	  

viðmælandi	  benti	  á,	  þá	  hafa	  fyrirtæki	  í	  ferðaþjónustu	  sankað	  að	  sér	  reynslu	  síðustu	  

árin	  og	  eru	  farin	  að	  sjá	  ákveðið	  mynstur	  í	  ferðamanninum	  og	  sjá	  jafnvel	  misbresti	  í	  

öryggismálum	  sem	  almenningur	  kemur	  ekki	  auga	  á,	  því	  er	  nauðsynlegt	  að	  

ferðaþjónustan	  sjálf	  sækist	  eftir	  samstarfi	  við	  önnur	  fyrirtæki	  til	  að	  bæta	  úr	  

ástandinu.	  Mörgum	  góðum	  hugmyndum	  hefur	  verið	  komið	  í	  framkvæmd	  með	  slíku	  

samstarfi.	  Þar	  má	  helst	  nefna,	  stýrispjöldin	  sem	  sett	  eru	  í	  bílaleigubíla	  sem	  unnið	  var	  í	  

samstarfi	  bílaleiga,	  tryggingafélaga	  og	  umferðarstofu.	  Einnig	  komu	  þær	  bílaleigur	  

sem	  eru	  í	  Samtökum	  ferðaþjónustunnar	  (hér	  eftir	  SAF)	  og	  tryggingafélög	  landsins	  að	  

framleiðslu	  tveggja	  nýrra	  veg-‐	  og	  upplýsingaskilta.	  Annarsvega	  skilti	  sem	  stendur	  við	  

alla	  vegi	  sem	  liggja	  upp	  á	  hálendi	  landsins	  sem	  sem	  varar	  við	  færðinni	  framundan	  og	  

hinsvegar	  skilti	  sem	  varar	  við	  því	  að	  bundið	  slitlag	  sé	  á	  enda.	  Gott	  samstarf	  virðist	  

einnig	  vera	  á	  milli	  þeirra	  bílaleiga	  og	  fyrirtækja	  sem	  starfa	  undir	  formerkjum	  SAF	  um	  

upplýsingagjöf	  og	  forvarnir,	  viðmælendur	  vildu	  helst	  sjá	  fleiri	  fyrirtæki	  í	  SAF,	  en	  eins	  

og	  staðan	  er	  í	  dag	  þá	  eru	  t.d	  tæplega	  140	  bílaleigur	  starfræktar	  á	  Íslandi	  en	  einungis	  

19	  þeirra	  eru	  félagar	  í	  SAF.	  Einnig	  kom	  í	  ljós	  að	  aukið	  samstarf	  er	  að	  myndast	  á	  milli	  

Almannavarna,	  Vegagerðarinnar,	  SAF	  og	  veðurstofunnar,	  en	  síðasta	  vetur	  hafði	  SAF	  

milligöngu	  um	  óveðurs	  aðvaranir	  og	  færðir	  á	  vegum	  frá	  Almannavörnum	  og	  

Vegagerð	  til	  ferðamanna	  innan	  ákveðinna	  svæða.	  Þó	  virtust	  viðmælendur	  ekki	  

fyllilega	  ánægðir	  með	  framtakssemi	  yfirvalda	  heilt	  á	  litið,	  og	  voru	  þeir	  þeirrar	  

skoðunar	  að	  yfirvöld,	  þá	  helst	  stofnanir	  á	  borð	  við	  Iðnaðarráðuneyti	  og	  Vegagerð	  t.d	  

láti	  sig	  ekki	  málið	  varða.	  Bílaleigur	  landsins	  hafi	  t.d	  lengi	  skorað	  á	  yfirvöld	  að	  beita	  sér	  

betur	  í	  lokunum	  á	  vegum	  þegar	  hætta	  er	  á	  að	  þeir	  lokist,	  t.d	  vegna	  óveðurs	  eða	  

vatnavaxta.	  Aðstandendur	  afþreyingarferðaþjónustunnar	  hafa	  einnig	  lengi	  óskað	  

eftir	  skýru	  regluverki	  þegar	  kemur	  að	  starfsemi	  leiðsögumanna	  í	  krefjandi	  aðstæðum	  

á	  borð	  við	  fjalllendi	  og	  jökla,	  en	  síðustu	  misserin	  hefur	  engin	  hreyfing	  átt	  sér	  stað	  í	  

þeirri	  umræðu.	  Þær	  stofnanir	  sem	  koma	  að	  ferðamálum	  á	  Íslandi	  starfa	  eftir	  mjög	  
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skýrum	  reglum	  sem	  ná	  utanum	  hvert	  ráðuneyti	  fyrir	  sig	  og	  virðist	  því	  oft	  óskýrt	  hver	  

beri	  hvaða	  ábyrgð,	  líkt	  og	  einn	  viðmælandi	  sagði:	  „Það	  er	  takmörkuð	  yfirsýn	  yfir	  

greinina	  og	  því	  í	  raun	  hlutverk	  yfirvalda	  að	  vera	  samræmingaraðili	  fremur	  en	  beinn	  

þátttakandi“	  Aðstandendur	  ferðaþjónustunnar	  vilja	  sjá	  kerfið	  einfaldað	  og	  gert	  

skilvirkara.	  	  

Reglur	  og	  eftirlit	  

Einn	  viðmælandi	  fyrir	  þessa	  ritgerð	  sagði	  hreint	  út	  að	  „ekkert	  væri	  staðið	  að	  

öryggismálum	  í	  ferðaþjónustu	  á	  Íslandi“	  með	  þessu	  á	  viðmælandi	  við	  að	  illa	  er	  staðið	  

að	  öryggismálum	  í	  ferðaþjónustu	  landsins.	  Meiri	  hluti	  viðmælenda	  tók	  undir	  þessa	  

fullyrðingu,	  en	  allir	  viðmælendur	  töluðu	  um	  það	  „gullgrafaraæði“	  sem	  er	  að	  eiga	  sér	  

stað	  í	  íslenskri	  ferðaþjónustu	  og	  sökum	  skorts	  á	  regluverki	  eigi	  allir	  greiðan	  aðgang	  

inn	  á	  markaðinn	  án	  þess	  að	  þurfa	  að	  sýna	  fram	  á	  lágmarks	  þekkingu	  í	  greininni.	  Þetta	  

er	  mikið	  að	  koma	  fram	  bæði	  í	  afþreyingar-‐	  og	  bílaleigubransanum	  en	  eins	  og	  staðan	  

er	  í	  dag	  þá	  er	  fjallaleiðsögn	  t.d	  ekki	  verndað	  starfsheiti	  sem	  gerir	  það	  að	  verkum	  að	  í	  

rauninni	  geti	  allir	  titlað	  sig	  fjallaleiðsögumann	  og	  farið	  með	  ferðamenn	  á	  fjöll	  og	  jökla	  

án	  þess	  að	  vera	  með	  neina	  reynslu	  af	  slíkum	  ferðum.	  Samskonar	  þróun	  er	  að	  eiga	  sér	  

stað	  innan	  bílaleigu	  geirans,	  en	  undan	  farin	  ár	  hefur	  svokölluðum	  „druslu	  bílaleigum“	  

fjölgað	  með	  hverju	  árinu.	  Viðmælendur	  hafa	  miklar	  áhyggjur	  af	  þessari	  þróun,	  en	  

bæði	  óreyndir	  fjallaleiðsögumenn	  og	  gamlir	  og	  slitnir	  bílar	  geta	  haft	  mikil	  og	  slæm	  

áhrif	  á	  heildar	  upplifun	  og	  auðvitað	  öryggi	  ferðamanna	  á	  Íslandi.	  Mikið	  bar	  á	  óánægju	  

meðal	  viðmælenda	  um	  skort	  á	  regluverki.	  Einn	  viðmælenda	  benti	  á	  að	  þau	  fyrirtæki	  

sem	  leggi	  metnað	  í	  þjálfun	  starfsfólks	  og	  gæði	  tækja	  og	  búnaðar	  eyði	  í	  það	  mörgum	  

milljónum	  á	  ári.	  En	  á	  meðan	  lögin	  skylda	  ekki	  öll	  fyrirtæki	  landsins	  til	  að	  sinna	  

þessum	  málum	  þá	  munu	  þau	  ekki	  komast	  í	  lag.	  Viðmælendur	  bentu	  einnig	  allir	  á	  að	  

nýtt	  frumvarp	  til	  breytinga	  á	  skipan	  ferðamála	  sem	  var	  kynnt	  haustið	  2012,	  hefði	  

orðið	  frábær	  byrjun	  á	  öryggisvæðingu	  ferðaþjónustu	  landsins,	  hinsvegar	  gekk	  það	  

ekki	  í	  gegn	  að	  lögum	  og	  bentu	  viðmælendur	  einmitt	  á	  að	  það	  væri	  gott	  dæmi	  um	  

sinnuleysi	  yfirvalda.	  Einnig	  bentu	  viðmælendur	  á	  það	  að	  yfirvöld	  landsins	  væru	  ekki	  

nógu	  dugleg	  að	  full	  nýta	  laga	  heimildir	  hvað	  varðar	  eftirlit	  með	  ferðaþjónustu	  

fyrirtækjum.	  Sem	  dæmi	  nefndi	  einn	  viðmælandi	  að	  síðasta	  sumar	  hefðu	  t.d	  aðeins	  

verið	  tvær	  samræmdar	  aðgerðir	  lögreglu	  þar	  sem	  ástand	  bílaleigubíla	  var	  kannað.	  
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Vildu	  viðmælendur	  sjá	  meira	  af	  slíku	  eftirliti	  því	  það	  verði	  til	  þess	  að	  bílaleigur	  

landsins	  neyðist	  til	  að	  hafa	  öryggismálin	  í	  lagi.	  Einnig	  sagðist	  einn	  viðmælandinn	  ekki	  

vita	  til	  þess	  að	  lögregla	  eða	  yfirvöld	  landsins	  hafi	  farið	  inn	  á	  bílaleigur	  til	  að	  ganga	  úr	  

skugga	  um	  að	  lögum	  um	  starfsemi	  bílaleiga	  sé	  framfylgt	  hvað	  varðar	  

upplýsingaskyldu	  bílaleigunnar	  við	  leigutaka.	  Einn	  viðmælandi	  benti	  á	  að	  í	  

afþreyingargeiranum	  séu	  engar	  reglur	  til	  staðar	  og	  tengir	  hann	  það	  við	  það	  að	  margir	  

mismunandi	  afþreyingar	  möguleikar	  starfi	  í	  samskonar	  umhverfi.	  Lengi	  hafi	  verið	  

reynt	  að	  koma	  upp	  með	  reglur	  sem	  nái	  yfir	  allar	  tegundir	  afþreyingar	  t.d	  á	  jöklum	  en	  

mjög	  erfitt	  sé	  að	  setja	  t.d	  hundasleða	  ferðir	  og	  snjósleða	  ferðir	  undir	  sama	  hatt	  þó	  að	  

starfað	  sé	  á	  sama	  vettvanginum.	  Allir	  starfsferlar	  séu	  mismunandi	  og	  telur	  hann	  það	  

vera	  ástæðu	  tafar	  á	  regluverki	  í	  afþreyingar	  ferðaþjónustu.	  Annar	  viðmælandi	  bendir	  

á	  að	  tafir	  í	  þessum	  málum	  megi	  rekja	  til	  þess	  hve	  mörg	  ráðuneyti	  komi	  að	  

ferðamálum	  landsins	  sem	  veldur	  því	  að	  erfitt	  sé	  að	  skilgreina	  undir	  hvaða	  ráðuneyti	  

eða	  stofnun	  öryggismálin	  falli.	  Til	  viðbótar	  bentu	  viðmælendur	  á	  það	  að	  á	  Íslandi	  sé	  

megin	  reglan	  sú	  að	  hver	  og	  einn	  beri	  ábyrgð	  á	  sjálfum	  sér,	  og	  bentu	  viðmælendur	  

einmitt	  á	  það	  að	  í	  náttúruverndarlögum	  komi	  það	  glögglega	  fram	  að	  ferðamenn	  þurfi	  

að	  taka	  ábyrgð	  á	  eigin	  öryggi.	  	  

	  

Ábyrgðin	  
Viðmælendur	  voru	  spurðir	  um	  það	  hver	  þeir	  teldu	  að	  bæri	  höfuð	  ábyrgð	  þegar	  

kemur	  að	  öryggi	  ferðamanna	  á	  Íslandi.	  Viðmælendur	  voru	  allir	  sammála	  um	  það	  að	  í	  

rauninni	  væru	  það	  einkafyrirtækin	  sem	  bæru	  ábyrgð	  á	  framkvæmdinni,	  sama	  hvort	  

það	  væri	  í	  formi	  upplýsingagjafar,	  forvarna	  eða	  beinni	  þátttöku	  á	  borð	  við	  

vegmerkingar	  eða	  menntun	  starfsfólks.	  Hinsvegar	  er	  það	  yfirvaldsins	  að	  setja	  

fyrirtækjum	  ferðaþjónustunnar	  ákveðinn	  ramma	  og	  gefa	  út	  ákveðið	  regluverk	  sem	  öll	  

fyrirtæki	  þurfi	  að	  fylgja.	  Þangað	  til	  munu	  allaf	  vera	  veikir	  hlekkir	  í	  keðjunni.	  

Viðmælendur	  voru	  þó	  allir	  sammála	  því	  að	  ferðamaðurinn	  sjálfur	  þurfi	  að	  bera	  mikla	  

ábyrgð	  á	  eigin	  velferð,	  og	  í	  rauninni	  er	  það	  einmitt	  frelsið	  og	  nálægðin	  við	  hættuna	  

sem	  er	  mesti	  sjarminn	  við	  Ísland,	  það	  megi	  ekki	  gleymast	  í	  umræðunni.	  
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Ljóst	  er	  að	  yfirvöld	  og	  einkafyrirtæki	  innan	  ferðaþjónsutunnar	  eru	  ekki	  samstíga	  

þegar	  kemur	  að	  framkvæmd	  öryggismála	  innan	  greinarinnar,	  og	  virðist	  skipulagsleysi	  

eiga	  þar	  stærstan	  hluta	  að	  máli.	  Til	  að	  hér	  megi	  byggja	  upp	  sterka	  ferðaþjónustu	  	  þarf	  

að	  efla	  samstarf	  á	  milli	  þessara	  aðila.	  Hér	  á	  eftir	  verður	  enn	  frekar	  rýnt	  í	  niðurstöður	  

viðtala	  og	  ályktanir	  út	  frá	  þeim	  dregnar.	  	  
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Umræður	  og	  ályktanir	  
Heimurinn	  er	  sífellt	  a	  minnka	  og	  er	  núorðið	  á	  flest	  allra	  færi	  að	  ferðast	  á	  milli	  landa.	  

Miðað	  við	  aukningu	  í	  komu	  ferðamanna	  til	  landsins	  undanfarin	  ár	  er	  ljóst	  að	  mikill	  

áhugi	  er	  fyrir	  landi	  okkar	  og	  þjóð.	  Því	  hefur	  þörfin	  fyrir	  samhæfðar	  reglur	  í	  

ferðaþjónustu	  aldrei	  verið	  meiri.	  Með	  þessari	  rannsókn	  var	  reynt	  að	  kortleggja	  

aðkomu	  allra	  hagsmunaaðila	  að	  öryggismálum	  í	  ferðaþjónusti.	  Miðað	  við	  þróunina	  

undanfarna	  áratugi	  virðast	  íslensk	  stjórnvöld	  engan	  þátt	  ætla	  að	  taka	  í	  þeirri	  

framþróun	  sem	  er	  að	  eiga	  sér	  stað.	  Það	  kom	  því	  á	  daginn	  að	  einfalt	  reyndist	  að	  

kortleggja	  aðkomu	  hagsmunaaðila	  að	  öryggismálum	  í	  ferðaþjónustu.	  Í	  ljós	  kom	  að	  

engin	  umgjörð	  virðist	  vera	  til	  staðar	  hvað	  varðar	  þennan	  málaflokk,	  en	  yfirvöld	  

landsins	  hafa	  gert	  margar	  tilraunir	  til	  þátttöku	  í	  þessum	  málefnum	  og	  má	  glögglega	  

sjá	  það	  í	  verkefnum	  á	  borð	  við	  VAKANN,	  frumvarp	  alþingis	  til	  breytinga	  á	  skipan	  

ferðamála,	  rannsókn	  umhverfisráðuneytisins	  á	  stöðu	  öryggismála	  og	  nú	  síðast	  

leiðbeinandi	  reglur	  sem	  gefnar	  voru	  út	  til	  fyrirtækja	  í	  afþreyingar	  ferðaþjónustu.	  En	  

líkt	  og	  höfundur	  kom	  inná	  í	  kafla	  um	  stöðu	  núverandi	  þekkingar	  þá	  virðist	  sem	  sömu	  

vandamálin	  hafi	  verið	  til	  umræðu	  í	  þessum	  málaflokki	  síðustu	  áratugina.	  

Viðmælendur	  þessarar	  ritgerðar	  vildu	  meina	  að	  þessa	  þróun	  mætti	  rekja	  til	  

skipulagsleysis	  á	  heildar	  umgjörð	  ferðamála	  á	  landinu,	  en	  ferðamál	  Íslands	  heyra	  

undir	  ein	  fjögur	  eða	  fimm	  mismunandi	  ráðuneyti.	  

	  Því	  gefur	  auga	  leið	  að	  erfitt	  er	  að	  skilgreina	  hvaða	  mál	  falli	  undir	  hvert	  ráðuneyti.	  

Sérstaklega	  þar	  sem	  ferðamál	  eru	  oft	  ekki	  skilgreint	  sem	  eitt	  af	  megin	  verkefnum	  

viðkomandi	  ráðuneytis.	  	  

Niðurstöður	  þessarar	  rannsóknar	  benda	  einnig	  til	  þess	  að	  yfirvöld	  landsins	  sinni	  ekki	  

lögbundnum	  verkefnum	  sínum.	  Í	  lögum	  um	  ferðamál	  segir	  að	  eitt	  af	  megin	  

verkefnum	  Ferðamálastofu	  sé	  m.a	  eftirlit	  en	  viðmælendur	  þessarar	  ritgerðar	  segjast	  

ekki	  hafa	  orðið	  varir	  við	  eftirlit	  með	  t.d	  ákvæði	  laga	  um	  upplýsinga	  skyldu	  bílaleiga	  

gagnvart	  leigutaka.	  Viðhorf	  einkafyrirtækja	  innan	  ferðaþjónustunnar	  í	  garð	  yfirvalda	  

einkennist	  orðið	  af	  vantrausti	  og	  var	  mikið	  talað	  um	  VAKANN	  í	  því	  samhengi.	  Menn	  

voru	  þeirrar	  skoðunnar	  að	  VAKINN	  gæti	  verið	  eitt	  besta	  framtak	  yfirvalda	  til	  

öryggismála	  í	  ferðamensku,	  en	  þar	  sem	  takmarkað	  eftirlit	  er	  með	  þeim	  fyrirtækjum	  

sem	  eru	  í	  VAKANUM	  eru	  þau	  fyrirtæki	  sem	  nú	  þegar	  eru	  í	  VAKANUM	  farin	  að	  efast	  

um	  áreiðanleika	  kerfisins.	  Einn	  viðmælandi	  benti	  á	  að	  við	  höfum	  allstaðar	  að	  úr	  
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heiminum	  fyrirmyndir	  að	  góðum	  áhættustýringar	  aðferðum	  en	  lítið	  ekkert	  hefur	  

verið	  heimfært	  á	  Ísland.	  Líkt	  og	  höfundur	  kom	  inn	  á	  í	  kafla	  um	  stöðu	  núverandi	  

þekkingar	  þá	  er	  t.d	  mjög	  strangri	  aðferð	  beitt	  í	  norður	  hluta	  Noregs,	  Svalbarða.	  Þar	  í	  

landi	  er	  vissulega	  til	  staðar	  meiri	  hætta	  er	  stafar	  af	  villtu	  dýralífi	  á	  borð	  við	  ísbirni,	  en	  

skarpar	  veður	  breytingar	  og	  miklir	  vindar	  eru	  áberandi	  á	  hálendi	  Íslands	  sem	  geta	  

verið	  hættulegir	  þeim	  sem	  ekki	  þekkir	  til.	  Miðað	  við	  núverandi	  stöðu	  í	  öryggismálum	  

Íslands	  stöndum	  við	  ekki	  nógu	  vel	  að	  vígi,	  má	  þar	  t.d	  nefna	  að	  för	  ferðamanna	  um	  

hálendi	  Íslands	  er	  með	  öllu	  óheft	  en	  víðast	  hvar	  erlendis,	  t.d	  á	  Svalbarða	  er	  ekki	  

leyfilegt	  að	  halda	  út	  í	  óbyggðir	  án	  þess	  að	  skilja	  eftir	  ferðaáætlun.	  Lengi	  hafa	  

björgunarsveitir	  landsins	  óskað	  eftir	  því	  að	  ferðamönnum	  utan	  alfararleiðar	  verði	  

gert	  skylt	  að	  skrá	  ferðir	  sínar	  í	  gagnagrunn	  á	  borð	  við	  Safetravel,	  en	  í	  dag	  er	  það	  enn	  

ekki	  bundið	  í	  lög.	  	  

Land	  sem	  markaðsett	  er	  sem	  land	  ævintýranna	  þarf	  að	  vera	  í	  stakk	  búið	  til	  að	  

bregðast	  við	  öllu	  því	  sem	  úrskeiðis	  getur	  farið.	  Í	  dag	  eru	  björgunarsveitir	  landsins	  eini	  

félagsskapurinn	  sem	  er	  í	  stakk	  búinn	  til	  að	  bregðast	  við	  slysum	  í	  óbyggðum.	  Þeir	  sem	  

teknir	  voru	  til	  viðtals	  í	  þessari	  ritgerð	  og	  störfuðu	  í	  ferðaþjónustu,	  höfðu	  allir	  á	  

einhverjum	  tímapunkti	  í	  tengslum	  við	  starf	  sitt	  notið	  aðstoð	  björgunarsveita.	  En,	  líkt	  

og	  kom	  fram	  í	  upphafi	  þessarar	  ritgerðar	  þá	  eru	  björgunarsveitir	  Landsbjargar	  

sjálfboðaliðasamtök	  og	  má	  því	  spyrja	  sig	  hvort	  það	  sé	  siðferðislega	  réttlætanlegt	  að	  

sjálfboðaliðar	  séu	  eini	  möguleiki	  ferðamanna	  á	  björgun	  í	  óbyggðum?	  Eins	  fram	  kom	  

hér	  að	  ofan,	  þá	  búa	  flest	  lönd	  í	  heiminum	  yfir	  annaðhvort	  atvinnu	  björgunarmönnum	  

eða	  herafla	  sem	  sinnir	  þessum	  málum,	  en	  líkt	  og	  einn	  viðmælandi	  komst	  að	  orði	  þá	  

treysta	  ferðamenn	  á	  Íslandi	  á	  íslenskar	  björgunarsveitir	  sem	  “reknar	  eru	  fyrir	  

kleinusölu”	  

	  

Niðurstöður	  benda	  einnig	  til	  þess	  að	  samstarf	  þess	  opinbera	  og	  einkaaðila	  er	  

töluvert,	  en	  áberandi	  var	  þó	  að	  einkafyrirtæki	  innan	  ferðaþjónustunnar	  virðast	  

almennt	  óánægð	  með	  þátttöku	  yfirvalda	  	  í	  þessum	  málaflokki.	  Einnig	  bar	  á	  mikilli	  

óánægju	  viðmælenda	  hvað	  varðar	  skort	  á	  samhæfingu,	  eftirliti	  og	  reglum.	  Allt	  bendir	  

til	  að	  stærri	  og	  þekktari	  fyrirtæki	  landsins	  er	  starfa	  í	  ferðaþjónustu	  séu	  tilbúin	  til	  að	  

axla	  sína	  siðferðislegu	  ábyrgð	  og	  í	  rauninni	  má	  segja	  að	  þau	  dragi	  vagninn	  í	  þessum	  

málum.	  Þeir	  aðilar	  sem	  kusu	  að	  firra	  sig	  allri	  ábyrgði	  gagnvart	  öryggismálum	  í	  
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ferðaþjónustu	  virtust	  skýla	  sér	  á	  bakvið	  náttúruverndarlögin	  sem	  segja	  	  að	  allir	  skuli	  

bera	  ábyrgð	  á	  sjálfum	  sér.	  Einnig	  kom	  fram	  í	  kafla	  um	  stöðu	  þekkingar	  ,að	  haft	  er	  

eftir	  Ferðamálastofu	  að	  öryggismál	  falli	  ekki	  með	  beinum	  hætti	  undir	  starfsemi	  þeirra	  

þar	  sem	  öryggi	  ferðamannsins	  hvíli	  fyrst	  og	  fremst	  hjá	  honum	  sjálfum.	  	  
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Lokaorð	  
	  

Í	  ljósi	  þeirrar	  aukningar	  sem	  við	  erum	  að	  horfa	  fram	  á	  í	  komu	  erlendra	  ferðamanna	  til	  

landsins,	  er	  nauðsynlegt	  að	  huga	  að	  innviðum	  landsins.	  Miðað	  við	  spár	  

Ferðamálastofu	  um	  aukningu	  á	  ferðamönnum	  til	  landsins	  á	  næstu	  árin	  má	  búast	  við	  

því	  að	  íbúafjöldi	  landsins	  muni	  þrefaldast	  með	  tilkomu	  þessa	  mikla	  fjölda.	  Maður	  

spyr	  sig	  því	  hvort	  innviðir	  ferðaþjónustunnar	  séu	  í	  stakk	  búnir	  til	  að	  taka	  á	  móti	  öllum	  

þessum	  fjölda.	  Þeir	  innviðir	  sem	  til	  staðar	  eru,	  eru	  hannaðir	  fyrir	  300.000	  manna	  

þjóð,	  en	  þegar	  fjöldi	  ferðamanna	  nálgast	  milljón	  þarf	  að	  endurskoða	  þá	  ferla	  og	  eru	  

öryggismálin	  þar	  ekki	  undan	  skilin.	  Nauðsynlegt	  er	  að	  byrja	  á	  byrjuninni	  og	  einfalda	  

stjórnsýsluna	  og	  bæta	  það	  samstarf	  sem	  nú	  þegar	  er	  í	  ferðaþjónsutunni.	  Nauðsynlegt	  

er	  að	  virkja	  minni	  ferðaþjónustu	  fyrirtæki	  landsins	  til	  að	  leggja	  sitt	  af	  mörkum	  til	  

málefnisins.	  Öryggismálin	  koma	  okkur	  öllum	  við	  .Öryggi	  er	  ein	  af	  grunn	  þörfum	  

mannsins,	  það	  gefur	  því	  auga	  leið	  að	  öryggi	  á	  áfanga	  stað	  er	  mikilvægur	  eiginleiki	  og	  í	  

raun	  endurspeglar	  það	  gæði	  áfangastaðarins	  séu	  öryggismálin	  í	  lagi.	  Í	  lögum	  um	  

skipan	  ferðamála	  nr.	  73/2005	  eru	  gæðamál	  í	  ferðaþjónustu	  eitt	  af	  lykilhlutverkum	  

Ferðamálastofu.	  Það	  er	  því	  löngu	  orðið	  tímabært	  að	  yfirvöld	  á	  Íslandi	  hætti	  þessum	  

orðaleik	  og	  fari	  að	  axla	  þá	  ábyrgð	  sem	  með	  óbeinum	  hætti	  er	  komið	  inná	  í	  lögum.	  

Gæði	  og	  öryggi	  fara	  hönd	  í	  hönd	  og	  er	  það	  því	  hagur	  allra	  að	  öryggismálin	  séu	  í	  lagi.	  	  

	  

	  

Varðandi	  næstu	  skref	  rannsóknar	  væri	  áhugavert	  að	  kanna	  hvort	  að	  ferðamenn	  fari	  

eftir	  þeim	  ráðleggingum	  sem	  þeim	  eru	  gefnar.	  Enn	  frekar	  væri	  gaman	  að	  sjá	  hvort	  að	  

það	  sé	  sjáanlegur	  munur	  á	  því	  hvort	  að	  ferðamenn	  virði	  lokanir	  og	  almennt	  leiti	  sér	  

upplýsinga	  um	  staðarhætti	  eftir	  mismunandi	  tilgangi	  ferðar.	  Hægt	  væri	  að	  kanna	  það	  

með	  einföldum	  spurningalista	  sem	  væri	  afhentur	  við	  komuna	  til	  landsins	  og	  

ferðamenn	  beðnir	  um	  að	  skilja	  eftir	  við	  brottför.	  	  
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