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Abstract 
This BA thesis seeks to answer the question:  What is the status of tourism in Skeiða- og 

Gnúpverjahreppur seen from the perspective of sustainability? The aim is to examine data 

from the municipal, such as development plans and policy making, including tourism 

policy and determine whether principles of sustainable development is used with planning 

and implementation of tourism.  

Theoretical definitions relating to sustainability and tourism are defined as well as 

methodology related to sustainable development. Qualitative research method was applied 

which consisted of reading and analyzing the available data. They gave a reasonable 

picture of the objectives being worked on and a vision of increased awareness of 

sustainability. Theoretical data is intended to deepen understanding of the concepts and 

techniques of scholars, and also to learn about acceptable ways to promote the general 

consensus on sustainable development in the rapidly growing tourism industry. 

The conclusion is that tourism in Skeiða- og Gnúpverjahreppur is not extensive. The area 

is a peripheral region. Evaluation of Internet based promotional material revealed low 

awareness of the importance of sustainability among tourism operators in the area. The 

local authority has increased the importance of sustainability considerations in it´s 

planning and includes increased emphasis on building sustainable tourism. There is a 

strong need for public education about the concept to promote understanding and 

implementation of sustainability. 

 

Keywords: Tourism services, sustainability, development plan, policy,  

Skeiða- og Gnúpverjahreppur  

 

 



 

Útdráttur 
Í BA ritgerðinni leita ég svara við rannsóknarspurningunni: Hver er staða ferðaþjónustu í 

Skeiða- og Gnúpverjahreppi út frá sjónarmiðum sjálfbærni?  Markmiðið var að skoða 

skipulagsgögn og áætlanir sveitarstjórnar og kanna hvort hugmyndafræði sjálfbærrar 

þróunar sé höfð að leiðarljósi í  skipulagi og framkvæmd ferðaþjónustu.  

Skilgreind er fræðileg merking hugtaka og aðferðarfræði er varðar sjálfbæra þróun og 

tengsl  hennar við ferðaþjónustu. Eigindlegri rannsóknaraðferð var beitt sem fólst í að lesa 

og greina fyrirliggjandi gögn. Þau gáfu nokkuð góða mynd af þeim markmiðum sem unnið 

er eftir og framtíðarsýn þar sem sem forsendur sjálfbærrar þróunar koma í auknum mæli 

inn sem markmið. Fræðileg gögn eru ætluð til að dýpka skilning á hugtökum og aðferðum 

sem sérfræðingar hafa rannsakað og ekki síður til að læra um viðurkenndar leiðir til að efla 

almenna samstöðu um sjálfbæra þróun í ört vaxandi ferðaþjónustu.  

Niðurstöður sýna að ferðaþjónusta í Skeiða- og Gnúpverjahreppi er ekki umsvifamikil 

enda um jaðarsvæði að ræða. Almenn vitund rekstraraðila í ferðaþjónustu um mikilvægi 

sjálfbærrar þróunar er ekki há ef marka má netlægt kynningarefni. Sveitarstjórn hefur 

aukið vægi sjálfbærnisjónarmiða í skipulagsgögnum og atvinnuþróun felur í sér aukna 

áherslu á uppbyggingu sjálfbærrar ferðaþjónustu.  Auka þarf almenna fræðslu um 

hugmyndafræðina til að stuðla að skilningi og innleiðingu.  
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1. Inngangur 
BA verkefni mitt er eigindleg rannsókn á stöðu ferðaþjónustu í Skeiða- og 

Gnúpverjahreppi þar sem kannað er hvort sjónarmið sjálfbærni séu höfð til hliðsjónar 

þegar fjallað er um hana í skipulagi, í almennri orðræðu og í framkvæmd. Fyrstu skrefin 

fólust í að afmarka efnistök til að umfang yrði hæfilegt, miðað við skilgreiningu verkefnis 

og tímaramma. Fólst sú afmörkun í gerð rannsóknaráætlunar og mótun 

rannsóknarspurningar. Rannsóknarspurning sú sem leitast er við að svara er : 

Hver er staða ferðaþjónustu í Skeiða- og Gnúpverjahreppi út frá sjónarmiðum sjálfbærni? 

Ástæða þess að ég vel mér þetta viðfangsefni er sú að ég mun starfa við ferðaþjónustu í 

Skeiða- og Gnúpverjahreppi frá vorinu 2014. Í ferðamálafræðináminu hefur talsvert verið 

fjallað um hugtakið sjálfbærni, markmið og sjónarmið þess sem þar liggja að baki. Áhugi 

minn beinist því hvort hugtakið hafi skýra merkingu í hugum fólks og hvort þríþætt 

skilgreining þess hafi fest sig í sessi.  Það er verðugt verkefni að skoða hvort og hvernig 

hugtakið sjálfbærni er notað við skipulag ferðaþjónustu og hversu ofarlega í huga 

ferðaþjónustuaðila, á þessu afmarkaða svæði, sjónarmið sjálfbærni raunverulega eru.  Mín 

tilfinning hefur verið sú að hugtakið sem slíkt sé talsvert notað í fræðilegri umræðu en 

minna þegar á hólminn er komið enda vanti talsvert upp á almennan skilning á því hvað 

felst í sjálfbærni.  

Svæðið sem um ræðir er á jaðri Suðurlandsundirlendis. Það er einnig á jaðarsvæði þegar 

fjallað er um fjölsóttustu áfangastaði landsins um leið og það er fordyri margra fjölfarinna 

hálendissvæða, s.s. Sprengisands, Landmannalauga og Fjallabaksleiðar nyrðri.  Umferð um 

hreppinn er vaxandi. Ástæður eru eflaust margar en ein gæti verið nálægðin við hinn 

svokallaða Gullhring og áhugi ferðamanna að komast út fyrir þá miklu umferð sem þar er. 

Ekki síður gætu þær verið hin mikla náttúrufegurð og sú menningarlega arfleifð sem þar er 

að finna og vekur áhuga fjölda ferðamanna. Mér þótti því forvitnilegt að skoða hvernig 

skipulagsmálum er háttað og hvort horft er til vaxandi ferðaþjónustumöguleika í 

stefnumótun til framtíðar. 
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1.1 Markmið 
Markmið verkefnisins er að greina stöðu ferðaþjónustu í Skeiða- og Gnúpverjahreppi, 

skoða skipulag og áætlanir sveitastjórnar og kanna hvort sjónarmið og hugmyndafræði 

sjálfbærrar þróunar séu höfð að leiðarljósi.  Í því samhengi er kannað hvaða ferðaþjónusta 

er fyrir hendi og hvers eðlis hún er.   Margir vinsælir áfangastaðir eru í hreppnum og farið 

er yfir áætlanir sveitarfélagsins um viðhald og uppbyggingu þeirra út frá sjónarmiðum 

sjálfbærrar þróunar.  Markmiðið er einnig að greina hvort hugmyndafræði sjálfbærrar 

þróunar sé eða hafi verið höfð að leiðarljósi.  Nýtt aðalskipulag Skeiða- og 

Gnúpverjahrepps tekur gildi árið 2016 og því vaknar sú spurning hvort, með aukinni 

aðsókn ferðamanna í hreppinn, gildi sjálfbærrar ferðaþjónustu verði veigameira en áður. 

Með lestri þeirra gagna sem fyrir liggja frá sveitarstjórn er leitast við að meta hvort til 

staðar sé vitund um merkingu hugtaksins sjálfbærni og hvort hagsmunir sveitarfélagsins 

við gerð ramma- og aðalskipulags og atvinnuþróunarstefnu séu byggðir á þeirri 

hugmyndafræði.  

1.2 Tilgangur og gildi 
Með rannsókninni leitast ég við að varpa ljósi á stöðu Skeiða- og Gnúpverjahrepps sem 

áfangastaðar fyrir ferðamenn.  Rannsóknarniðurstöður ættu að gefa mynd af stöðunni og 

gagnast heimamönnum sem samantekt um stöðu mála og vekja til umhugsunar um þróun 

ferðaþjónustu.  Mikilvægt er að vekja athygli á hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar sem að 

mínu mati er mikið tískuorð sem þyrfti að útskýra betur fyrir almenningi sem og  þeim 

möguleikum og framtíðarsýn sem því tengjast, bæði fyrir afkomu heimamanna og 

samfélag, umhverfi og náttúru svæðisins.  

Fyrir Suðurlandið í heild sinni er mikilvægt að draga úr augljósu álagi af fjölsóttum 

ferðamannastöðum og stuðla þannig að sjálfbærni áfangastaðana.  Ein leiðin til þess er að 

þróa og byggja upp aðstöðu við fleiri áfangastaði og nýta til þess krafta og hugvit íbúa á 

svæðinu. Af nægum stöðum er að taka en margar náttúru- og söguperlur eru t.d í 

Þjórsárdal. Þar á sér einnig stað framleiðsla á matvælum en staðbundin framleiðsla á mat 

og afurðir beint frá býli eru í anda sjálfbærrar þróunar og njóta vaxandi áhuga ferðamanna. 

Stutt er í öræfi Íslands og þær sérstöku aðstæður sem margir sækjast eftir að upplifa. Góð 

tækifæri eru til að fræða ferðamenn um viðkvæma náttúru öræfanna og mikilvægi þess að 
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haga ferðalögum sínum á ábyrgan hátt, sem einnig stuðlar að sjálfbærni. Megintilgangur 

þessa verkefni er einmitt að varpa ljósi á þá stefnumótun sem er fyrirliggjandi og hvort þar 

sé gert sé ráð fyrir uppbyggingu ferðamannaþjónustu, með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. 

Áhrif verkefnisins verða vonandi þau að heimamenn verði meðvitaðri um mikilvægi 

sjálfbærni í tengslum við þróun ferðaþjónustu. Ekki síst til þess að koma í veg fyrir 

framkvæmdir sem stuðla að efnahagsleka, neikvæðum umhverfisáhrifum og álagi á íbúa. 

Þannig áhrif eru mikilvæg þegar sóknarfæri við nýsköpun og atvinnutækifæri skapast, svo 

ekki sé tjaldað til einnar nætur þegar samfélag heimamanna, náttúrperlur og mögnuð saga 

Íslands eiga í hlut.  Ég mun því leita eftir tækifæri til þess að kynna niðurstöður þessarar 

ritgerðar fyrir sveitarstjórn og íbúum Skeiða og Gnúpverjahrepps. 
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2. Staða þekkingar  
  Við skilgreiningar og umfjöllun á fræðilegum hugtökum og það samhengi sem þau eru 

skoðuð í, er fyrst og fremst stuðst við ritrýndar greinar og námsefni ferðamálafræðinnar við 

Háskólann á Hólum.  Hér í inngangi kaflans eru týndar til helstu heimildir sem stuðst var 

við, sagt frá meginefni þeirra og tengingu við rannsóknarefnið. Þar á eftir verður farið dýpra 

í fræðilegar undirstöður verkefnisins. 

  Grein Pearce og Sharpley (2007:557-573) heitir Tourism, Marketing and Sustainable 

Development in the English National Parks: The Role of National Park Authorities. Hún 

fjallar um rannsókn English National Parks Authorities (NPA) á ýmsum hliðum þróunar 

sjálfbærrar ferðaþjónustu í þjóðgörðum Englands. Þar hefur frá stofnun garðanna verið 

unnið að sjálfbærni með jafnvægi á milli þarfa gesta og umhverfis að leiðarljósi. Rannsóknin 

sneri að notkun NPA á markaðs og kynningarefni sem notað var til að hafa áhrif á viðhorf 

starfsmanna einstakra garða og hvetja til aðgerða í átt að sjálfbærni. Niðurstöður leiddu í ljós 

að NPA þurfti að skýra leiðbeiningar og markmið um sjálfbæra þróun til að starfsmenn 

skildu betur hvernig bæri að vinna út frá sjónarmiðum sjálfbærni.  

  Í Science of the total Environment  (2011:28-45) birtu Blancas o.fl. greinina How to use 

sustainability indicators for tourism planning: The case of rural tourism in Andalusia 

(Spain).  Þar er sagt frá innleiðingu á sjálfbærnivísum fyrir ferðaþjónustu í Andalúsíu. Sett 

voru nákvæm markmið um árangur út frá einkennum og sérstöðu staðarins og mikil áhersla 

lögð á að að notendur væru þjálfaðir í að framfylgja þeim og vinna úr upplýsingum. Þessi og 

fleiri rannsóknir á innleiðingu sjálfbærrar þróunar komast að svipaðri niðurstöðu um að 

fræðsla og þjálfun allra hagsmunaaðila skiptir miklu máli til að vel takist til. Ekki er því 

ólíklegt að skortur á þekkingu standi sjálfbærri þróun fyrir þrifum hér á landi.  

  Grein Lundie o.fl (2007:503-519), Environmental-Economic Measures of Tourism Yield, 

fjallar um áhrif ólíkra ferðamannahópa á efnahag, samfélög og umhverfi áfangastaða. Hin 

ólíku áhrif fara eftir því hvernig ferðamannahópar eru samsettir og hverskonar þjónustu þeir 

njóta. Fjallað er um mikilvægi þess að mæla afrakstur ferðaþjónustu frá ýmsum hliðum til að 
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fá heildarmynd af því hverskonar fótspor ferðamenn raunverulega skilja eftir sig á 

áfangastöðum.  

  Schianetz, o.fl. (2007:369-389) rituðu greinina Concepts and Tools for Comprehensive 

Sustainability Assessments for Tourism Destinations: A Comparative Review. Þar bera þeir 

saman margvísleg tæki sem notuð eru til að meta árangur af ferðaþjónustu. Fjallað er m.a. 

um sjálfbærnivísa, mat á umhverfisáhrifum, mat á lífsferlum og vistfræðileg fótspor. Þar eru 

einnig leiðbeiningar um hvernig velja á viðeigandi tæki fyrir mismunandi staði og aðstæður, 

og gefin dæmi um hvernig þau nýtast. Reikna má með að mælingar og eftirfylgni séu ein 

besta leiðin til að fylgjast með áhrifum ferðaþjónustu og ætti því að gera ráð fyrir þeim þar 

sem skipulögð ferðaþjónusta er fyrir hendi.  

  Grein Önnu Dóru Sæþórsdóttur o.fl. (2011: 249-273) birtist í Polar Geography. Í henni fjalla 

þau um óbyggðir Íslands og mikilvægi þeirra fyrir náttúrulega og menningarlega arfleifð 

Íslendinga, verndunarsjónarmið og stjórnun. Fjallað er um aðgengi að hálendinu í gegnum 

tíðina og hvaða áhrif seinni heimsstsyrjöldin hafði á það, sem og virkjanaframkvæmdir í 

seinni tíð. Einnig um hið mikla aðdráttarafl sem öræfin hafa á ferðamenn og þá einstöku 

upplifun sem þau skapa.  Í Skeiða- og Gnúpverjahreppi skiptir er nálægðin við hálendið stór 

hluti aðdráttarafls svæðisins. Virkjanir í Þjórsá hafa orðið til þess að aðgengi að hálendi og 

öræfum hefur batnað.   

  Í rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða er skýrsla Þóru Ellenar Þórhallsdóttur, 

Þorvarðar Árnasonar, Hlyns Bárðarsonar og Karenar Pálsdóttur, frá 2004, um íslenskt 

landslag, sjónræn einkenni, flokkun og mat á fjölbreytni. Þar er fjallað ítarlega um 

landslagshugtakið sem hefur breiða merkingu í hugum fólks. Einnig um einkenni og 

sérstöðu íslensks landslags. Eins og víðar á Íslandi er það stórbrotið landslag sem laðar 

ferðamenn í Skeiða- og Gnúpverjahrepp; ekki síst nálægðin við Heklu sem og hraun, sandar, 

ár og hið harðneskjulega sambýli manna og náttúru frá landnámi.  

  Að lokum skal getið bókar Edwards Hákonar Huijbens og Gunnars Þórs, Ferðamál á Íslandi, 

sem út kom 2013. Bókinni skipta þeir í þrjá hluta sem hver um sig fjallar um einstök 

áhersluatriði sjálfbærrar þróunar, efnahags, umhverfis og samfélags.  Þar skilgreina þeir vel 

aðstæður ferðaþjónustu á Íslandi en fjalla einnig um atvinnugreinina í alþjóðlegu samhengi 

sem á ekki síður við í uppsveitum Árnessýslu en á öðrum stöðum. 
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2.1 Fræðilegar undirstöður  
Rannsóknarspurningin sem leitast er við að svara felur í sér tvær breytur; ferðaþjónusta og 

sjálfbærni. Spurningin felur einnig í sér að greining á stöðu á ákveðnu svæð þarf að fara 

fram. Greiningin felst í að kryfja þau efnisatriði sem  rannsóknarspurninguna snerta, í 

smærri einingar, og leitast þannig við að öðlast betri skilning á þeim og því svæði sem um 

ræðir.  

Svæðið sem um ræðir er Skeiða- og Gnúpverjahreppur sem varð til við samruna 

Skeiðahrepps og Gnúpverjahrepps í eitt sveitarfélag árið 2002 og er 1737km2 að flatarmáli. 

Hreppurinn er á Suðurlandi og tilheyrir þeim hluta þess sem kallast uppsveitir Árnessýslu. 

Fjöldi íbúa var 535 þann 1. febrúar 2014 (Skeiða- og Gnúpverjahreppur, án árs).  

Ferðaþjónusta er vaxandi atvinnugrein en helstu atvinnugreinar þar aðrar eru iðnaður, 

verslun, þjónusta og landbúnaður en nautgripa og mjólkurframleiðsla eru ríkjandi búgreinar 

(Skeiða- og Gnúpverjahreppur, 2006:16). Landslag í Skeiða- og Gnúpverjahreppi er mjög 

fjölbreytt, enda víðfemt svæði.  Á Skeiðum er mikið flatlendi og grösug sveit og talsvert um 

framræst mýrlendi. Innar í hreppnum er mikið hlíðarbelti sem markar skil undirlendis og 

hálendis. Sveitin er að miklu leyti ofan á hinu 8-10 þúsund ára gamla Þjórsárhrauni sem er 

að mestu horfið en víða í Þjórsárdal sést þó enn í hraunbolla og gróðursælar lautir (Skeiða- 

og Gnúpverjahreppur, 2006:16). Mikið og fallegt útsýni er á svæðinu, t.d að Heklu. Afréttar 

ná upp að Hofsjökli.  Fjöll og fell og Þjórsáin eru sterk kennileiti sem og hinn fagri 

Þjórsárdalur. Þéttbýlis- og þjónustukjarnar eru tveir, Brautarholt og Árnes, þar sem 

sveitarstjórn hefur aðsetur. 

2.2 Ferðaþjónusta 
Ferðaþjónusta (e. tourism industry) er ekki ein atvinnugrein heldur er „hún samsett af 

mörgum atvinnugreinum sem eiga viðskipti við ferðafólk en sinna jafnframt öðrum hópum 

viðskiptavina”  (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013:10). Gisting, 

samgöngur og veitingar eru undirstaða þess sem Hagstofa Íslands skilgreinir sem 

ferðaþjónustu  og það sem oft er nefnt innviðir ferðaþjónustu (Hagstofa Íslands, 2008:2). 

Ferðaþjónustan snertir marga fleti atvinnulífs en margvísleg afþreying, fræðslustarfsemi og 

félagsstarf hefur mótast síðustu ár með ferðaþjónustu sem eitt af skilgreindum hlutverkum 

sínum.  Í ljósi umsvifa alþjóðlegrar ferðaþjónustu fullyrða þeir Edward Hákon Huijbens og 
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Gunnar Þór Jóhannesson (2013:10), að hún sé í dag stærsta atvinnugrein samtímans, með 

tilliti til veltu og mannafla.  

Gríðarlegur vöxtur hefur einkennt ferðaþjónustuna á Íslandi undanfarin ár og er þar hægt að 

horfa til áranna eftir eldgos í Eyjafjallajökli árið 2010 og kynningarátaks Íslandsstofu sem 

fylgdi í kjölfar þess. Samkvæmt greiningu Hagfræðideildar Landsbankans hefur vöxtur á 

þessu tímabili verið um 70% og hefur greinin nú tekið forystuna í gjaldeyristekjuöflun 

þjóðarinnar (Landsbankinn, 2014:2). Greining Hagfræðideildar Landsbankans er byggð á 

ársreikningum 1187 fyrirtækja sem öll hafa ÍSAT merkingu í flokkum sem tengjast 

ferðaþjónustu. Þar er um að ræða fimm megin flokka: Ferðaskipuleggjendur, 

farþegaflutningafyrirtæki, ferðaskrifstofur, hótel og gistiheimili og bílaleigur 

(Landsbankinn, 2014:17). Ferðaþjónustan er ein af undirstöðuatvinnugreinum þjóðarinnar, 

ásamt sjávarútvegi og stóriðju, með aukna arðsemi umfram flestar aðrar atvinnugreinar.  

Þessi hraði og mikli vöxtur ýtir enn frekar undir mikilvægi þess að hugað sé af fullri alvöru 

að sjálfbærri þróun. Slíkt er mikilvægt fyrir framvindu ferðamála á Íslandi og til þess að 

koma í veg fyrir hnignun landsins sem áfangastaðar, og ekki síst til þess að viðhalda gæðum 

og menningu lands og þjóðar.  Framtíðarsýn okkar sem þjóðar verður að byggja á þeim 

grundvallarforsendum sjálfbærrar þróunar að við afhendum landið til barna okkar í sama ef 

ekki betra ástandi en við fengum það. 

2.3 Sjálfbærni 
Sjálfbærni er hugtak sem skilgreint hefur verið með margvíslegum hætti alveg frá því að það 

varð til.  Það var Gro Harlem Bruntland sem fyrst vakti athygli á sjálfbærri þróun í skýrslu 

sinni Our common future, til WCED (World Commission On Development) árið 1987 

(George, Mair og Reed, 2009:177). Sú skilgreining sem Bruntland bar fram í skýrslunni 

(WCED, 1987) hefur fram til þessa verið alþjóðlega viðurkennd og notuð.  Þar segir: 

„Sjálfbær þróun er þróun sem fullnægir þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika 

komandi kynslóða til að fullnægja sínum þörfum“ (George, Mair og Reed, 2009:177).  Þetta 

var e.t.v. ekki nýr sannleikur þar sem, menn höfðu í gegnum árin og áratugina, haft áhyggjur 

af þróun mála og hvort og þá hvenær jarðarbúar kæmust að þolmörkum  umhverfisins vegna 

ofnotkunar.  
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Sjálfbærni snýst í raun um möguleikann til að „halda áfram” til lengri tíma. Að efnahagsleg 

og félagsleg velferð manna byggist á verndun umhverfis og ábyrgri nýtingu náttúruauðlinda.  

Georg, Mair og Reed vitna í bók sinni til Nelson og fleiri (1993) sem segja að til þess að svo 

megi verða og sjálfbær þróun eigi sér stað þá þurfi ferlið við að skipuleggja, skoða og 

stjórna, alltaf að vera í gangi (George, Mair og Reed, 2009:177).  Sjálfbær þróun er því 

sífelluverkefni. Í seinni tíð hefur umræðan um sjálfbærni þróast frá því að einblína á 

umhverfisleg áhrif, til efnahagslegra og samfélagslegra áhrifa. Umhverfis- og efnahagslegar 

hömlur eru taldir þeir lykilþættir sem hafa ber til hliðsjónar í viðleitni í átt að sjálfbærni 

(Prugh et.al., 2000; Bryden, 1994 úr Georg, Mair og Reid, 2009:177-8) Þá hefur athygli 

einnig beinst að samfélags- og menningarlegum þáttum  og velferð manna sem byggist á 

vernd umhverfis og skynsamlegri nýtingu auðlinda.  

Samkvæmt almennum ákvæðum í Skipulagsreglugerð, gr. nr 1.3, ber að skilgreina sjálfbæra 

þróun sem: ,,Þróun samfélags sem tekur mið af vistfræðilegum, hagrænum, menningarlegum 

og félagslegum þörfum núlifandi og komandi kynslóða” (Stjórnartíðindi, 2014). Því er 

augljóst að gert er ráð fyrir því í skipulagsreglugerð að hugað sé vandlega að samfélaginu í 

heild og hugsað til framtíðar. Ekki aðeins að umhverfi og náttúru, heldur einnig menningu 

og efnahag. Þau opinberu gögn Skeiða- og Gnúpverjahrepps sem fyrir liggja ættu því að 

miða að því.  Besta leiðin hlýtur því að vera sú að hafa samfélagið, í þessu tilfelli íbúa 

Skeiða- og Gnúpverjahrepps, með í ráðum.  Að spyrja þá og virkja til þess að hafa áhrif á 

stöðu mála, og leggja af mörkum, til þess að skapa sátt um stefnumörkun og aðgerðir 

sveitarfélagsins. 

2.4 Umhverfisleg sjálfbærni  
Segja má að hugtakið sjálfbær þróun, með tilliti til umhverfismála, snúist í hnotskurn um 

tvennt:  Í fyrsta lagi að nýta auðlindir náttúrunnar hóflega og með það að markmiði að þær 

nái að endurnýja sig. Í öðru lagi um að umhverfisspjöll verði ekki af völdum mengunar á 

landi og hafi, eða í lofti, þar sem meginmarkmiðið er að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda (Rammaáætlun, án árs).  

Í bók Edwards Huijbens og Gunnars Þórs Jóhannessonar (2013:14), Ferðamál á Íslandi, er 

fjallað um 12 meginmarkmið UNEP í þróun sjálfbærrar ferðaþjónustu.  Þau markmið sem 

tengjast umhverfislegri sjálfbærni fjalla um vernd, fjölbreytni, nýtingu auðlinda og 
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takmörkun á mengun. Á vatnasvæði Þjórsár og Tungnaár eru fimm vatnsaflsstöðvar sem 

samanlagt framleiða 850MW rafmagns. Virkjanamál eru viðkvæm því þar skarast sjónarmið 

náttúruverndar og auðlindanýtingar. Íbúar í Skeiða- og Gnúpverjahreppi, eins og þjóðin öll, 

eru ekki á eitt sáttir um málefnið og þykja mörgum áform um áframhaldandi 

virkjanaframkvæmdir heldur halla á verndunarsjónarmið.  

Undanfarin 50 ár hafa lifnaðarhættir manna haft mikil áhrif á þróun vistkerfa með þeim 

afleiðingum að þeim hefur hnignað hraðar en nokkru sinni áður. Það sýna niðurstöður 

alþjóðlegrar rannsóknar á vegum Millenium Ecosystem Assessment (Athanas o.fl., 2006:2).  

Rannsóknin tók fjögur ár í framkvæmd og var henni ætlað að mæla á vísindalegan hátt 

ástand og þróun vistkerfis jarðar. Í niðurstöðum rannsóknarinnar er fjallað um sex 

samtvinnaða þætti og hvaða máli þeir skipta fyrir alþjóðlegt atvinnulíf sem reiðir sig á 

nýtingu auðlinda í viðskiptum, verslun og þjónustu. Þessir þættir og helstu neikvæðu áhrif 

þeirra á atvinnulíf eru eftirtaldir: 

Vatnsskortur. Aðgengi að vatni er nauðsynlegt fyrir starfsemi fyrirtækja um allan heim. 

Ábyrg stýring vatnsauðlinda í samstarfi fyrirtæja, hins opinbera, sveitarfélaga og samfélaga 

almennt er því mikilvæg (Athanas o.fl., 2006:5).  Ísland er ríkt af vatni og um Skeiða- og 

Gnúpverjahrepp rennur ein vatnsmesta á landsins. Mannvirki sem tengjast 

straumvatnsvirkjunum, virkjanahús, háspennulínur, möstur og vegir, setja sinn svip á svæðið 

en engu að síður er mikilvægt að virða auðlindina og fara vel með hana. 

Loftslagsbreytingar. Því er spáð að lofslagsbreytingar af völdum losunar á koltvísýringi 

verði einn stærsti áhrifavaldur á vistkerfi jarðar næstu 50 árin og muni hafa áhrif á vistkerfi, 

efnahagsþróun og velferð manna um allan heim.  Afleiðingarnar eru hækkun hitastigs, 

rýrnum á líffræðilegri fjölbreytni, hækkandi yfirborð sjávar og  aukin útbreiðsla farsótta eins 

og malaríu, beinbrunasótt og kóleru (Athanas o.fl., 2006:6).  Mikilvægt er  fyrir Íslendinga 

að að vera meðvitaðir um þessar hættur og taka þátt í að stuðla að bættri umgengni við 

umhverfi og náttúru þrátt fyrir að áhrifin hér á landi séu hverfandi enn sem komið er. 

Loftslagsbreytingar munu án efa hafa mikil áhrif á fiskimið við Ísland, sem og 

ræktunarskilyrði á landi. 

Breytingar á búsvæðum. Breytingar af manna völdum á landsvæðum um allan heim hafa 

gríðarleg áhrif á líffræðilega fjölbreytni og eru ógn við vistkerfi jarðar. Næstum 30%  

landsvæða jarðar, um tvö þúsund milljónum hektara af skóglendi og fimmtánhundruð 
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milljónum hektara af graslendi hefur verið breytt og þau nýtt fyrir byggð og ræktun 

(Athanas o.fl., 2006:9). Um miðja 20. öldina átti sér stað mikil framræsla á votlendi hér á 

landi, ekki hvað síst í Árnessýslu. Tilgangurinn var að auka beitiland og 

matvælaframleiðslu. Víða hefur verið unnið markvisst að endurheimt þess til að stuðla áfram 

að líffræðilegri fjölbreytni, sem styður hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. 

Hnignun líffræðilegrar fjölbreytni og innrás nýrra tegunda. Hnignum líffræðilegrar 

fjölbreytni hefur þær afleiðingar í för með sé að nýjar tegundir ryðja sér til rúms, t.d í ám og 

ferskvötnum, og hafa mikil og oft neikvæð áhrif á lífríki. Ofnotkun á fiskistofnum og 

ofnotkun á áburði er nú staðreynd í Evrópu, Norður-Ameríku og austur- og suðurhluta Asíu 

(Athanas o.fl., 2006:10). Efla þarf vitund og skilning á samhengi, sjálfbærni og mikilvægi 

þess að viðhalda líffræðilegri fjölbreytni.   

Gjörnýting hafsvæða. Aukning fiskeldis í sjó hefur áhrif á sjávargróður, lífríki sjávar og 

veldur hnignun vatnsgæða. Þörungablómi og dauð svæði hafs eru vaxandi vandamál 

gagnvart auðlindum hafsins og hafa einnig áhrif á heilsufar manna. Eyðilegging á 

fenjasvæðum og kóralrifjum er umtalsverð og innrás nýrra tegunda ógnar afrakstri af 

nýtingu sjávar (Athanas o.fl., 2006:12).  

Ofnotkun áburðar. Köfnunarefni, fosfór  og brennisteinn hafa víða safnast upp í vistkerfi 

jarðar vegna áburðarnotkunar og lélegra skolplagna.  Minnkandi vatnsgæði og hnignun 

strandsvæða má rekja til þessarar þróunar. Mengað frárennslisvatn er víða illa hreinsað en 

samt nýtt til matvælaframleiðslu (Athanas o.fl., 2006:14). Sorpflokkun og endurvinnsla sem 

og ábyrg umgengni við auðlindir eru mikilvægir þættir.  Allir, hvort sem þeir telja þessi mál 

hafa bein eða óbein áhrif á sitt líf,  ættu að vera upplýstir um þessi mál og þróunina til að 

geta á ábyrgan og meðvitaðan hátt lagt sitt af mörkum til jákvæðari lifnaðarhátta. 

  Þó svo að við Íslendingar höfum í aldanna rás verið einangraðir á eyjunni norður í 

Atlantshafi, og búið við einstakar aðstæður, þá megum við ekki gleyma hversu viðkvæm við 

erum fyrir framangreindum þáttum.  Við verðum því að halda vöku okkar og vera á verði 

með því að ástunda ábyrga hegðun.  Eins og oft hefur verið sagt um okkar litla samfélag í 

margvíslegu samhengi þá ætti það að veitast okkur auðveldara en mörgum stærri þjóðum að 

tileinka okkur sjónarmið sjálfbærrar þróunar og innleiða þau hratt og vel hér á landi. Það 

myndi án efa auka aðdráttarafl þess hóps ferðamanna sem lætur sjálbæra þróun sig miklu 

varða. Staðreyndin virðist hinsvegar vera sú að á Íslandi er útblástur gróðurhúsalofttegunda 
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út í andrúmsloftið mjög mikill í alþjóðlegum samanburði. Í frétt á visir.is þann 22. apríl 

2014 er haft eftir Daða Má Kristóferssyni, auðlindahagfræðingi við Háskóla Íslands, að 

útblástur frá stóriðju og iðnaðarferlum hafi aukist um tæp 5% milli áranna 2011 og 2012 en 

um rúmlega 116% frá árinu 1990. Ísland skilji þannig eftir sig stórt vistspor. Mikilvægast til 

að ná árangri sé að ná alþjóðlegri samstöðu um að draga úr losununinni (Kjartan Hreinn 

Njálsson, 2014).  

  Hið opinbera þyrfti að leggja áherslu á frekari fræðslu, t.d. dæmis eins og gert er í 

þjóðgörðum á Englandi. Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Dartmoor þjóðgarðinum kom í 

ljós að túlkun og fræðsla um sjálfbærni, sem átti sér stað í garðinumum, hjálpaði mikið til 

við að breyta hegðunarmynstri gesta (Tubb, 2003 úr Pearce og Sharpley, 2007:561).  

Samkvæmt Pearce og Sharpley (2007) ætti að nýta  markaðsefni betur í þeim tilgangi að 

stuðla að langtímahagnaði fremur en skyndigróða. Þeir vitna í Crane (2000) sem hélt því 

fram að með markaðsaðgerðum er augljóslega hægt að hafa áhrif á neyslu fólks en á sama 

tíma ætti að nýta þær til að benda á áhrif óábyrgrar hegðunar, t.d. mengun og 

loftslagsbreytingar. Þeir vitna einnig í Banerjee (1999) sem hélt því fram að hin minnsta 

viðleitni til „grænnar markaðssetningar”, með áskorun um umhverfisvæna valkosti, væri 

vænleg til að uppfylla þarfir hins umhverfsmeðvitaða markhóps. Þá vitna þeir einnig til 

Peattie (1999) sem fullyrðir að í auknum mæli sé nú lagt til að nota aðferðir 

markaðsfræðinnar, ekki aðeins til að mæta neysluþörf fólks heldur gera það á samfélagslega 

og umhverfislega ábyrgan hátt. Segja má að markaðssetning sé græn eða sjálfbær ef 

skipulagning hennar, innleiðing og eftirfylgni er markviss, verðlagning, tilboð og dreifing 

auglýstrar vöru sé með þeim hætti að það uppfylli þarfir viðskiptavina, viðskiptaleg 

markmið og kröfur um vistvæna framleiðsluhætti (Pearce og Sharpley, 2007:563). Það má 

ljóst vera að slík vinna krefst aukinnar menntunnar og sérhæfingar með tilheyrandi kostnaði 

sem minni samfélögum gæti þótt hár. Hugsa þarf um arðsemi fjárfestingarinnar til lengri 

tíma litið.  

2.5 Efnahagsleg sjálfbærni  
Efnahagsleg sjálfbærni er ekki síður mikilvæg en hin umhverfislega og samfélagslega. Þau 

markmið UNEP sem tengjast efnahagslegri sjálfbærni fjalla um hagkvæmni, velferð, 

starfsgæði og jöfnuð (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013:14). Öll 
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atvinnustarfsemi ætti að miða að því að skapa tekjur fyrir samfélagið og þá einstaklinga sem 

það mynda, enda mikilvægt fyrir uppbyggingu og viðhald innviða og búsetuskilyrða.  

Efnahagsleki hefur lengi loðað við ferðaþjónustu. Með efnahagsleka er átt við að tekjur af 

skipulagðri ferðaþjónustu sem fram fer á ákveðnu svæði renni til annarra en heimamanna. 

Sem dæmi um þetta má nefna ferðaskipuleggjendur sem selja ferðir inn á svæði án þess að 

versla við heimamenn eða greiða aðstöðugjöld af nokkru tagi. Stór hluti tekna rennur þá í 

þeirra eigin vasa og skilar sér ekki inn á svæðið.  Annað dæmi er um verslanakeðjur sem 

reka útibú víða um land og geta í krafti stærðar undiboðið aðra verslun á svæðinu.  Þannig 

sitja þær að stærstum hluta viðskipta án þess að tekjur renni nema að litlu leyti til 

heimamanna.  Algengt er að fyrirtæki skipuleggi ferðaþjónustu eingöngu út frá eigin 

viðskiptahagsmunum án tillits til hagsmuna samfélagsins þar sem þjónustan fer fram. Hvort 

slíkar áherslur eru fyrir hendi í Skeiða- og Gnúpverjahreppi er óljóst. Eina matvöruverslunin 

á svæðinu er, a.m.k. að hluta til, rekin undir merki N1 sem er með höfuðstöðvar í Reykjavík.  

Eric Holding var einn fyrirlesara á Ferðamálaþingi 2013. Í erindi hans kom fram að tækifæri 

sé á Íslandi til þess að læra af reynslu annarra, leggja áherslu á gæði og umhverfi og verða 

leiðandi í sjálfbærri ferðaþjónustu. Allt sem við gerum ætti að vera Íslandi í hag þannig að 

þeir gestir sem hingað komi borgi fyrir svo heimamenn geti lifað af þessari þjónustu 

(Holding, munnleg heimild, 2. október 2013). Þetta er í sama tón og lagður er til sem 

aðalmarkmið/hlutverk (e. mission statement) íslenskrar ferðaþjónustu í skýrslu PKF (PFK, 

2013:58): „Að Ísland verði alþjóðlega leiðandi sem sjálfbær áfangastaður ferðamanna og 

bjóði sértæka þjónustu við ferðamenn allt árið um kring með skírskotun til einstakrar náttúru 

og menningar Íslands“.   

Í ástralskri rannsókn sem fjallað er um í  Environmental–Economic measures of tourism 

yield (Lundie, Dwyer og Forsyth, 2007:512-513) var notast við mælanlegar breytur til að 

meta áhrif einstakra gestahópa á sjálfbærni og þann fórnarkostnað sem málamiðlanir á milli 

efnahagslegs, umhverfislegs og samfélagslegs hagnaðar leiddu af sér til þess að sjálfbær 

þróun gæti átt sér stað. Niðurstöður áströlsku rannsóknarinnar sýndu fram á mikilvægi þess 

að hafa mælanlegar breytur því að margt reyndist öðuvísi en ætlað var þegar heildarmyndin 

var skoðuð í samhengi en ekki einblínt á fjárhagslegan ávinning eingöngu. Það hefur því 

verið sýnt fram á að mismunandi hópar gesta skilja eftir sig ólík spor. Það væri því þess 
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virði að finna út hver æskilegast markhópur Skeiða- og Gnúpverjahrepps væri með því að 

meta áhrif hans á efnahag, samfélag og umhverfi.  

Hér á landi hefur lengi verið rætt um fjárhagslegan ávinning af ferðaþjónustu en minna um 

umhverfis- og samfélagsleg áhrif eða þolmörk og skilgreiningar á þeim. Þörfin fyrir 

rannsóknir og mælingar er því mikil hér á landi. Þrátt fyrir að ferðaþjónustan sé nú ein 

stærsta gjaldeyristekjuöflun þjóðarinnar þá liggja svæði undir skemmdum þar sem ekki 

hefur verið horft nægilega vel til framtíðar eða gripið í taumana vegna ágangs ferðamanna. 

2.6 Samfélagsleg sjálfbærni 
Samfélag er hægt að skilgreina á margvíslegan hátt. Þar gæti t.d. verið um að ræða 

landfræðilega staðsetningu þar sem fólk er bundið pólitískum böndum. Einnig ýmis svæði, 

hreppa, sýslur, þjóðir og lönd sem eru samfélög eða þá að um sé að ræða sameiginlega 

hagsmuni, áhugamál eða uppruna (Georg, Mair og Reid, 2009:161).  Í grundvallaratriðum 

veita samfélög einstaklingum stuðning og öryggi og svigrúm til tjáningar, til að hafa 

frumkvæði og möguleika einstaklingsframtaksins á að blómstra, um leið og sameiginlegra 

hagsmuna samfélagsins er gætt (Georg, Mair og Reid, 2009:161). Samfélagið sem hér er 

fjallað um er Skeiða- og Gnúpverjaheppur; dreifbýli þar sem meirihluti fólks lifir af landsins 

gæðum, og náttúra, landslag og jafnvel saga er þéttofin daglegu lífi. Því þarf að huga að því 

hverjir vinna verkin og hvert tekjurnar fara þ.e. hvort þær skila sér inn í samfélagið aftur og 

hvort öll skipulögð starfsemi, atvinna og þjónusta sé framkvæmd í sátt við skilgreind 

umhverfisleg sjónarmið og skili samfélaginu í góðu standi til komandi kynslóða. Stefni 

samfélag að sjálfbærni er mikilvægt að hugað sé að henni á sviði efnahags, umhverfis og 

samfélags sem öll eru tengd órjúfanlegum böndum.  

 

Enska hugtakið yfir sjálfbæra þróun er „sustainable development”. Ef reynt er að þýða það 

beint yfir á íslensku kemur í ljós að sustain þýðir að viðhalda og developing þýðir að þróun 

haldi áfram.  Það gæti verið erfitt að átta sig á því hvernig þetta getur farið saman. Í því felst 

einmitt hin mikla áskorun að þróast um leið og við höldum gæðum og góðum skilyrðum 

fyrir komandi kynslóðir.  
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Í ferðaþjónustu er gjarnan sú krafa að viðhalda skuli upprunaleika (e. authentisity) 

áfangastaða og er þá átt við bæði menningu og náttúru.  Það samfélag sem tekur á móti 

ferðamönnum ætti þá að hafa það markmið að viðhalda jafnvæginu á milli upprunaleika og 

efnahagslegra og samfélagslegra þátta. Meginmarkmið UNEP í þróun sjálfbærrar 

ferðaþjónustu sem tengjast samfélagslegri sjálfbærni lúta í hnotskurn að ánægju gesta, 

stjórnun í höndum heimafólks, lífsgæðum og menningargrósku (Edwards Hákonar Huijbens 

og Gunnars Þórs Jóhannessonar, 2013:14).  Aðeins með virkri þátttöku getur samfélag 

stuðlað að sjálfbærni sinni með því að hafa áhrif á þróun mála og taka þátt í hugmynda- og 

skipulagsvinnu. Hvort sem það felst í nýsköpun, eða því að breyta og aðlaga 

atvinnustarfsemi sem þegar er til staðar, er mikilvægt fyrir samfélagið að vera með í ráðum. 

Að byggja ferðaþjónustuna upp innanfrá með hagsmuni og hugmyndir þess í forgrunni, 

síðan vöruna sem gæti t.d. verið landslag, náttúra, saga eða matvælaframleiðsla; einnig 

þróunina sem samfélagið vill sjá að verði út frá eigin menningarlegum gildum.  Menning 

samfélagsins og svæðisins er einmitt mikilvægur hluti þess sem ferðamenn vilja skynja. 

Menningin er því sannarlega grundvallarhöfuðstóll sjálfbærrar ferðaþjónustu. 

Í bókinni Rural Tourism Development: Localism and cultural Change (Georg, Mair og 

Reid, 2009:196-197), er fjallað um sjónarhorn UNESCO APNIVE frá 1998 (UN 

Educational, Scientific and Cultural Organization Asia Pacific Network for International 

Education and Values Education) á skilgreiningar sjálfbærni fyrir samfélög í dreifbýli 

(e.rural). Þar hafa verið lagðar til skilgreiningar í von um að til verði alþjóðleg sértæk 

skilgreining varðandi samfélög og menningu í dreifbýli (Georg, Mair og Reid, 2009:196): 

• Samfélagsleg sjálfbærni er þróun sem eykur lífsgæði allra hópa samfélagsins. Hún 

felur í sér þróun sem eykur völd fólks yfir eigin lífi með því að veita því tækifæri til 

að eiga þátt í ákvarðanatöku.  

• Menningarleg sjálfbærni er þróun sem tekur tillit til gilda fólksins sem hún hefur 

áhrif á. Einnig ætti öllum menningarkimum að vera viðhaldið og gildi, arfleifð og 

siðir þeirra að vera viðurkenndir.  

Lífsgæði og gildi eru því þættir sem samfélög ættu ekki að gera neinar málamiðlanir um 

heldur efla og varðveita í senn. Mikil vakning er um allan heim um skipulagningu 

ferðaþjónustu á sjálfbærum forsendum. Mest er þó um vert að menning og gildismat 

heimamanna haldi velli, bæði til að viðhalda lífsgæðum og einkennum og koma í veg fyrir 
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ótímabæra hnignum svæðisins sem áfangastaðar ferðamanna. Ef heimamönnum finnst á 

lífsgæði sín hallað með átroðningi mun það fyrr en síðar bitna á aðdráttarafli staðarins og 

þjónustulund íbúa.  

 

 

 

 

Mynd 1  Tengsl þriggja sviða sjálfbærni  

(Georgetta Leah Burns, munnleg heimild, 18. mars 2014 - fengið að láni frá University of 

Michigan, 2002, Sustainability Assessment ) 

2.7 Sjálfbær ferðaþjónusta 
Hér að ofan hafa verið ítarlega skilgreind, hvert í sínu lagi, hugtökin sjálfbærni og 

ferðaþjónusta. Sjálfbær ferðaþjónusta er dótturhugtak sjálfbærrar þróunar sem varð til  

þegar aðilar í ferðaþjónustu tengdu innihald skýrslu Brundtland við atvinnugreinina. Þeirra 

niðurstaða var að sjálfbær ferðaþjónusta væri: „…hvers konar þróun eða starfsemi í 

ferðaþjónustu, sem ber virðingu fyrir umhverfinu, tryggir verndun náttúrulegra og 
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menningarlegra auðlinda til langs tíma og er viðunandi og réttlát frá félagslegu og 

efnahagslegu sjónarmiði”. Skilgreiningin er úr bókinni Sustainable tourism management 

frá 1999 og er eftir J. Swarbrook, þýdd af Rannveigu Ólafsdóttur og birtist í skýrslunni 

„Umhverfisstjórnun - tæki til sjálfbærrar ferðaþjónustu" (Vakinn, án árs).  

Þegar fjallað er um stöðu ferðaþjónustu út frá sjónarmiðum sjálfbærni er talað um 

sjálfbæra ferðaþjónustu.  Áfangastaður ferðamanna, þar sem stunduð er sjálfbær 

ferðaþjónusta, þarf að vera af þeirri stærðargráðu að sem slík sé hún viðráðanleg og skili 

tilætluðum árangri.  Heildstæð þróun í átt að sjálfbærri ferðaþjónustu á því vel við í 

samfélagi þar sem skipulag landsvæðis, stjórnun og regluverk eru á sömu hendi (Schianetz, 

Kavanagh og Lockington, 2007:371). Sveitarfélög eins og Skeiða- og Gnúpverjahreppur 

gætu samkvæmt þessu verið af ákjósanlegri stærðargráðu til þess að ná árangri í sjálfbærri 

ferðaþjónustu. Þrír þættir eru taldir skipta mestu máli við skipulagningu áfangastaða: 

Í fyrsta lagi eru áfangastaðir oftar en ekki þar sem náttúra og jafnvel samfélag er viðkvæmt 

fyrir breytingum af völdum aukinnar umferðar ferðamanna, t.d. vegna átroðnings og 

mengunar (Schianetz, Kavanagh og Lockington, 2007:371).  Í Skeiða- og Gnúpverjahreppi 

hefur atvinnustig verið hátt og íbúar haft gott lífsviðurværi af landbúnaði. Segja má að 

hreppurinn sé talsvert á eftir nágrannasveitarfélögum hvað varðar uppbyggingu á 

ferðaþjónustu.  Mikilvægt er því að greina hvort áhugi sé fyrir því eða hvort fólk vilji 

óbreyttan lífsstíl án ónæðis af völdum ferðalanga. 

Í öðru lagi eru mörg dæmi um hraða þróun í ferðaþjónustu sem hefur mikil áhrif á 

samfélags-, efnahags- og umhvefisþætti. Það er því mikilvægt að taka með í reikninginn 

þessa sterku áhrifaþætti við skipulagninguna (Schianetz, Kavanagh og Lockington, 

2007:371). Vinsælir áfangastaðir í Skeiða- og Gnúpverjahreppi, eins og t.d. Hjálparfoss, 

laða að sér fjölda ferðamanna. Aðgengi þar þarfnast lagfæringa, þar sem stígar og þrep 

niður að fossinum eru léleg. Sveitarfélagið þarf að bregðast skjótt við með því að bæta og 

lagfæra til þess að hlífa náttúru við ágangi og stýra umferð um hana.   

Í þriðja lagi má ætla að hver áfangastaður sé byggður upp af samspili þátta sem allir þurfa 

að hafa góða samvirkni.  Því er það mikilvægt fyrir stjórnendur og skipuleggjendur að 

greina áhrif allra þátta og hvort samlegðaráhrif þeirra séu jákvæð eða neikvæð fyrir 

áfangastaðinn (Schianetz, Kavanagh og Lockington, 2007:371).  Schianetz o.fl. (2007) 

vitna til Farrell og Twining-Ward, 2004, og Hall, 2000 þegar þeir benda á hversu 
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mikilvægt það er að leggja mat á heildina þar sem hin samþættu áhrif séu sterkari þegar á 

heildina er litið (Schianetz, Kavanagh og Lockington, 2007:372). Það hlýtur því að teljast 

mikilvægt að horfa á þróun sjálfbærrar ferðaþjónustu sem hluta af heildarskipulagi 

samfélagsins þar sem allir þættir styðja hver annan. Hættan gæti verið að litið sé á 

ferðaþjónustu sem aukabúgrein eða hliðarþjónustu fremur en órjúfanlegan hluta af 

samfélagi og framtíðarsýn.   

Hugtakið sjálfbær ferðaþjónusta fékk fyrst lögformlega skilgreiningu á Íslandi árið 2008 í 

4. grein reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð en þar segir: “Sjálfbær ferðaþjónusta mætir 

þörfum ferðamanna og heimamanna en stuðlar um leið að verndun og auknum 

markaðstækifærum til framtíðar. Þetta felur í sér að auðlindum er stjórnað með þeim hætti 

að efnahagslegum, félagslegum og fagurfræðilegum þörfum er fullnægt, á sama tíma og 

viðhaldið er menningu, nauðsynlegum vistfræðilegum ferlum, líffræðilegri fjölbreytni og 

nauðsynlegum líffskilyrðum” (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 

2013:12). 

Þessi skilgreining byggist á enn ítarlegri skilgreiningu Alþjóða ferðamálasamtakanna 

(UNWTO) frá árinu 2004.  Áherslan á samráð og þátttöku almennings við að þróa ferli 

sjálfbærrar ferðaþjónustu til langs tíma byggir á skýrslu UNWTO og Umhverfisstofnunar 

Sameinuðu þjóðanna (UNEP) frá 2005 sem birti 12 meginmarkmið um þróun sjálfbærrar 

ferðaþjónustu þar sem áherslan var á jafnvægi á milli efnahagslegra, samfélags- og 

efnahagsþátta (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013:13). 

Þegar skipuleggja á sjálfbæra ferðaþjónustu á áfangastað er ekki nóg að varpa fram 

hugmyndafræðilegum markmiðum um sjálfbærni, heldur þarf að vera fyrir hendi 

aðferðafræði til þess að takast á við verkefnið, undirbúning, skipulag, framkvæmd og 

afleiðingar.  Í dreifbýli eru það ekki síst samfélögin sem eru hvað viðkvæmust fyrir 

vaxandi gestakomu.  Höfundar bókarinnar Rural Tourism Development: Localism and 

cultural Change (George, Mair og Reed, 2009:116) framkvæmdu rannsóknir á áhrifum 

ferðaþjónustu á samfélög í Kanada. Eftir að hafa skoðað hvað var sammerkt með áhrifum á 

mismunandi samfélög fundu þeir út að ákveðinn skilningur yrði að vera fyrir hendi til þess 

að stuðla að heilbrigðri, ábyrgri og viðeigandi þróun ferðaþjónustu í dreifbýlissamfélögum. 
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Tafla 1:  Um forsendur og skilning á ferðaþjónustu í dreifbýlum samfélögum 

1.  Hlutverk ferðaþjónustu er flókið og illskiljanlegt 

2.  Ferðaþjónusta breytir ásjónu landslags í dreifbýli 

3.  Samfélag er miðlægur kjarni ferðaþjónustu í dreifbýli 

4.  Sjálfbær ferðaþjónusta og sjálfbært samfélag verði að haldast í hendur 

5.  Ferðaþjónusta er ekki viðbót heldur verður hún að vera órjúfanlegur hluti af 
stefnumótun samfélagsins 

6.  Skipulag ferðaþjónustu er mikilvægt ef vel á að takast til 

 

Það er ljóst að  ferðaþjónusta hefur mikil áhrif á líf allra íbúa í samfélögum í dreifbýli, 

hvort sem þeir eru beinir hagsmunaaðilar eða ekki.  Þess vegna er mikilvægt að búa þannig 

í haginn að sameiginlegir hagsmunir séu verndaðir; ekki aðeins þeirra sem reka 

ferðaþjónustufyrirtækin eða stunda önnur viðskipti og eiga fjárhagslegra hagsmuna að 

gæta. Þeim er hætt við að einblína á eigin viðskiptamöguleika og sjá ekki jákvæð og 

neikvæð áhrif eigin reksturs á samfélagið eða að þau komi samfélaginu eitthvað við 

(George, Mair og Reed, 2009:161). Ástæðan gæti verið sú að þeim finnist þeir hafa meiri 

ákvörðunarrétt um verkefni tengd ferðaþjónustu vegna eigin fjárhagslegrar áhættu en huga 

ekki að því sem er í húfi fyrir samfélagið í heild sinni (George, Mair og Reed, 2009:164).    

 

Þrátt fyrir að áhugi ferðamanna á menningu og samfélagi sé talsverður þá eru ósnortin 

víðerni, náttúra og landslag hið mikla aðdráttarafl ferðamanna sem hingað til lands koma. 

Það eru einkenni íslensks landslags  og sérstaða landsins sem heilla. Starfshópur á vegum 

Skipulagsstofnunar lagði árið 2004 fram tillögur að skilgreiningum á hugtökum er varða 

landslag. Skilgreining þeirra á orðinu landslag er: ,,Landslag er svæði sem fólk skynjar að 

hafi ákveðin einkenni sem eru tilkomin vegna virkni eða samspils náttúrulegra og/eða 

mannlegra þátta” (Þóra Ellen Þórhallsdóttir o.fl. 2004:23).  Íslenskt landslag er víða 

berangurslegt en helstu einkenni þess eru eldvirkni, loftslag, jöklar, eyjaáhrif á lífríki, 

stjálbýli og slitrótt gróðurhulan (Þóra Ellen Þórhallsdóttir o.fl. 2004:25). Samkvæmt 

skilgreiningunni er búsetu- og menningarlandslagið hluti af landslagssérkennum Íslands.   
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Ferðamenn heillast gjarnan af fögru útsýni, náttúrulegri fjölbreytni og því hversu lítið 

mannshöndin virðist hafa komið að því að móta landið. Hálendi Íslands þekur um 40% 

landsins og telst til óbyggða (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2011:250). Ein greiðasta leiðin 

inn á hálendið frá suðvesturhorni landsins er í gegnum Skeiða- og Gnúpverjahrepp en 

þaðan liggur fjölfarin leið, m.a. inn á Sprengisand og að Landmannalaugum. Ætla má að 

straumaflsvirkjanir á svæðinu og mannvirki þeim tengd dragi úr þessum áhrifum hálendis 

og víðernis en með þeim hefur skapast greiðara aðgengi sem hefur haft mikla fjölgun 

ferðamanna í för með sér (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2011:251). Nú er mikill straumur 

ferðamanna um allt hálendi Íslands.  Það, ásamt minnkandi náttúrulegri upplifun vegna 

mannvirkja, virðist þó enn ekki hafa orðið til þess að draga úr vinsældum þess sem 

áfangastaðar (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2011:269).  Landsvirkjun leggur áherslu á að 

sýna jákvæðar hliðar vatnsaflsvirkjana með opnum sýningum og gestastofum, bæði í 

Búrfellsvirkjun í Þjórsárdal og Þjórsárstofu í Árnesi, og virðist það laða að áhugasama 

ferðamenn. Hið sendna og hrjóstruga og jafnframt litríka öræfalandslag hefur gríðarmikið 

aðdráttarafl enda litlar vegalengdir þangað frá byggðu bóli uppsveitarinnar. 

2.8 Hvenær er sjálfbær þróun sjálfbær? 
Allt tal um sjálfbærni í hvaða samhengi sem er virðist auðveldara um að tala en við að 

eiga. Hugtakið er nýlegt og merking þess líklega óljós í hugum margra. Í 

ferðamálafræðináminu í Háskólanum á Hólum kemur þetta hugtak fyrir í flestum fögum og 

er gjarnan í umræðunni. Mitt álit er að það það þurfi að kynna sjálfbærni, og hvað í henni 

felst, markvisst fyrir fólki almennt, hvort sem um er að ræða stjórnmálamenn eða annan 

almenning. Hinsvegar er víða skipulagt og unnið út frá sömu sjónarmiðum og þeim sem 

felast í sjálfbærni, án þess að hugtakið sem slíkt sé endilega notað.  Gott dæmi um það kom 

fram á Málþingi Ferðamálastofu, um sjálfbærni í ferðaþjónustu, þann 27. mars 2014.  Þar 

flutti erindi, Sally Dowden eigandi Speyside Wildlife í Skotlandi. Við upphaf reksturs 

fyrirtækis hennar, fyrir 25 árum, voru viðhöfð gildi sem fólu í sér áhuga og virðingu 

gagnvart einstaklingum, náttúru, landslagi, menningu og umhverfi, ásamt mikilli ráðdeild í 

fjármálum.  Sally vildi því meina að sjálfbærnin gæti komið af sjálfu sér ef vel væri hugsað 

um alla þessa þætti af umhyggju og sparnaði í víðum skilningi (Sally Dowden, 2014).  Á 

málþinginu var einnig fjallað um mikilvægi þess fyrir samfélög að viða að sér þekkingu 
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um sjálfbærni og að sóst sé eftir viðurkenningum og vottunum um það sem vel er gert. 

Sem dæmi um íslensk verkefni eru hin alþjóðlegu verkefni sem Landvernd hefur 

milligöngu um. Þau eru: Grænfánaverkefnið sem gengur út á að auka umhverfismennt og 

styrkja umhverfisstefnu í skólum (Landvernd, án árs, a) og Bláfánaverkefnið sem fjallar 

um markvissa umhverfisstjórnun, góða þjónustu og vandaða upplýsingagjöf um aðbúnað 

og umhverfi hafna (Landvernd, án árs, b). Aðilar eins og Green Globe hafa ákveðna 

frammistöðuþætti til viðmiðunar sem og hið íslenska gæðakerfi Vakinn (Vakinn, án árs). 

Þar sem áherslur og mælikvarðar geta verið mismunandi á milli landa er nauðsynlegt að 

velja það sem við á, á hverjum stað.   

 

World Tourism Organisation (WTO) hefur undanfarin 20 ár þróað og innleitt mælikvarða  

um sjálfbæra þróun fyrir ferðaþjónustu og áfangastaði. Mælikvarðarnir eru samkvæmt 

WTO „algjört grundvallaratriði er kemur að skipulagningu og stjórnun og órjúfanlegur 

þáttur í viðleitni til þess að stuðla að sjálfbærri þróun í ferðaþjónustu á öllum stigum” 

(Schianetz, Kavanagh, Lockington, 2007:373). 

 

Meðal þess sem WTO leggur til að mælistikur séu settar á, er: 

 

• Þrýstingur og streita vegna mannlegra athafna sem hafa áhrif á umhverfi, efnahag og 

samfélag, t.d. vatnsskortur eða glæpatíðni. 

• Staða atvinnulífs hverju sinni, t.d. hversu margir íbúar starfa við ferðaþjónustu. 

• Viðbragð hins opinbera, þ.e. stjórnunarlegar ákvarðanir um hvernig brugðist skuli 

við aðstæðum, t.d. með skattlagningu, hreinsunaraðgerðum o.fl. 

• Áhrif á samfélag og efnahag t.d. með þverrandi líffræðilegri fjölbreytni eða vegna 

breyttra tekjustofna samfélagsins. 

• Frammistaða ferðaþjónustunnar t.d. sorpframleiðsla og endurvinnsla. 

• Skilvirkni samfélagsins við að  greina vandamál, meta tap eða ábata þeirra og 

bregðast við, t.d. með bættri orkunotkun.  

• Hættumerki um breytingar sem gætu haft áhrif á hina sjálfbæru þróun, t.d. fækkandi 

fjöldi ferðamanna. 

(Schianetz, Kavanagh, Lockington, 2007:376) 

 

Einnig eru til mælistikur fyrir mat á umhverfisáhrifum, mat á lífsferlum, 
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umhverfisendurskoðun, vistfræðileg fótspor, mat á umhverfislegri aðlögunarhæfni o.fl. 

(Schianetz, Kavanagh, Lockington, 2007:369).  

 

Sveitarstjórn og atvinnulíf þurfa samkvæmt þessu að vinna saman að sjálfbærni og ákveða 

í sameiningu þau skref sem taka þarf hverju sinni.  Einkaaðilar geta tekið eigin skref, t.d. 

með því að flokka og skila sorpi og velja vistvænar vörur. Sveitarfélagið verður þá að vera 

í stakk búið til að farga sorpi á viðeigandi hátt eða setja í endurvinnslu. Sveitarstjórn getur 

einnig haft mikil áhrif með því að hafa sjónarmið sjálfbærni að leiðarljósi í stefnumótun og 

skipulagsvinnu. Því þarf að fylgja vel eftir og meta árangur. Mælikvarða og leiðarljós er 

víða að finna.  Til er alþjóðlegt tengslanet,  fjármagnað af Evrópuráðinu og nefnist það 

Building Environmental Quality Evaluation for Sustainability eða BEQUEST.  Markmið 

þess er að búa til upplýsingabanka, nokkurskonar verkfærakistu sem hægt er að sækja í 

upplýsingar um hvernig meta og mæla beri sjálfbærni í samfélögum í dreifbýli. Verkefnið 

er komið vel á veg en mun áfram viða að sér efni sem dreifbýlissamfélög geta sótt í og 

notað (Schianetz, Kavanagh, Lockington, 2007:371).  Aðgangur að slíkum upplýsingum 

hlýtur að teljast mikilvægur fyrir menningar- og umhverfislega viðkvæm samfélög þar sem 

ferðaþjónusta hefur gert innreið sína og vex hratt eins og raun ber vitni hér á landi.  Þar 

sem ágangur ferðamanna er mikill getur fljótlega borið á hnignun af ýmsum toga.  Þar 

mætti nefna þreytu íbúa og minnkandi umburðarlyndi í garð ferðamanna og óafturkræfar 

skemmdir á náttúruperlum. Það er því mikilvægt að átta sig skjótt á þunga og þeim áhrifum 

sem ferðaþjónusta hefur í för með sér og gera viðeigandi ráðstafanir.  Þó að mjög 

mikilvægt sé að hugmyndafræði um sjálfbærni sé til staðar, eins og Lee (2001) bendir á í  

greininni Concepts and Tools for Comprehensive Sustainability Assessments for Tourism 

Destinations: A Comparative Review, þá er jafn mikilvægt að aðferðafræðin, þ.e. 

framkvæmdaáætlunin, sé einnig fyrir hendi (Schianetz, Kavanagh, Lockington, 2007:373).  

Á Spáni er rík hefð fyrir strandferðaþjónustu þar sem sól og sjór er helsta aðráttaraflið.  

Ferðaþjónusta í dreifbýli Andalúsíu þurfti endurskipulagningar við til þess að geta með 

góðu móti tekið við þeim fjölda ferðamanna sem til Spánar kemur og kýs nú ekki eingöngu 

strandlíf og sól heldur einnig menningu  dreifbýlisstaða. Blancas o.fl. (2011) segja frá því í 

greininni; How to use sustainability indicators for tourism planning: The case of rural 

tourism in Andalusia (Spain), hvernig þau þróuðu og innleiddu kerfi til að 

endurskipuleggja nokkuð gróna ferðaþjónustu í dreifbýli með markmiðum um sjálfbærni. 

Fyrsta skrefið var að búa til mælanlega stefnuvísa sem ætlað var að mæla árangur í 
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sjálfbærni efnhags, samfélags og umhverfis. Með því að fylgjast reglulega með 

framvindunni gátu stjórnvöld einnig nýtt stefnuvísana til að auðvelda sér hraðvirka og 

rökstudda ákvarðanatöku. Þegar slík kerfi eru notuð vilja þau verða flókin og illskiljanleg. 

Þess vegna var lögð áhersla á að safna saman viðeigandi upplýsingum og móta sérhannað 

kerfi þar sem mjög afmarkaðir og alþjóðlega þekktir sjálfbærni stefnuvísar voru notaðir. Þá 

var áhersla lögð á að þjálfa og kenna fólki að nota kerfið til þess að tryggja að innleiðing 

þess skilaði árangri. Þannig var því ætlað að auðvelda ferðaþjónustuaðilum að bera kennsl 

á styrkleika sína og byggja á þeim en lágmarka veikleika. Einnig að bera saman eigin 

árangur við önnur svæði og fá þannig betri yfirsýn yfir sjálfbæra þróun í stærra samhengi.  

Allar þessar aðgerðir nýttust vel við að ákvarða hvaða aðgerðir og leiðir hentuðu á hverjum 

stað. Síðast en ekki síst nýttust þær til þess að setja fram mælanleg markmið um 

áframhaldandi þróun í átt að sjálfbærni á öllum sviðum (Blancas o.fl., 2011).  

Að meta hvort ferðaþjónusta er sjálfbær getur verið harla flókið ef ekki er vel að verki 

staðið. Aðstæður eru mismunandi sem og styrkleikar og veikleikar. Það er mikilvægt að 

skoða hvaða upplýsingar og aðstoð eru fyrir hendi og velja það sem við á hverju sinni. 

Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps hugar sannarlega að viðmiðum um sjálfbærni 

við skipulagsvinnu en óljóst er, af gögnum að dæma, hvort og hvernig eftirfylgni verður 

háttað og hvert er raunverulegt bolmagn innviða hreppsins til að sinna ferðaþjónustu. 
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3. Rannsóknaraðferð   
Vinna við ritgerð þessa hófst með hugmyndavinnu um rannsóknarefni. Þar sem ég hef 

tekið að mér verkefni tengd ferðaþjónustu í Skeiða- og Gnúpverjahreppi frá og með næsta 

vori, beindist áhugi minn að því svæði og stöðu ferðaþjónustu þar. Mér þótti áhugavert að 

skoða hvort sjónarmið sjálfbærni væru höfð til hliðsjónar í stefnumótun og skipulagsvinnu 

er varðar ferðaþjónustu og hvernig staða hennar er núna.  

Fyrsta skrefið var að móta rannsóknarspurningu með skýra og skarpa áherslu. Úr varð 

rannsóknarspurning og rannsóknaráætlun sem miðaði að því að framkvæmd yrði eigindleg 

rannsókn. Í henni er mótað það ferli sem fylgt hefur verið við vinnslu þessa verkefnis. Með 

eigindlegum rannsóknum er leitast við að skilja og skýra viðfangsefni. Sóst er eftir djúpri 

þekkingu og skilningi á merkingu, hugmyndum, skilgreiningum, einkennum, samlíkingum, 

táknum og lýsingum á ólíkum hlutum. Einnig að skoða náttúrufyrirbæri, myndir, sögu,  

greina skjöl og texta, samfélög og þjóðhætti og fleira á lítt áberandi (e.unobtrusive) hátt. 

Eigindlegar rannsóknir  þurfa að hafa mjög vel skilgreind markmið. Þær geta tekið langan 

tíma í framkvæmd en geta gefið mjög nákvæmar niðurstöður ( Berg, 2007:3). 

Aðalástæða þess að fyrir valinu varð eigindleg rannsóknaraðferð er sú að ég taldi líklegast 

að rannsóknarspurningunni yrði best svarað með því að rýna í fyrirliggjandi gögn. Skoðuð 

voru fyrirliggjandi gögn (e. literature review) og þau greind (e. secondary data analysis). 

Fyrirliggjandi gögn eru þau gögn sem aðrir hafa aflað og lagt til með rannsóknum á efninu. 

Leita þarf skipulega að þessum gögnum, lesa sem mest og velja síðan úr það sem við á 

(Berg, 2007:20). Gögnin geta verið skýrslur, munnlegar heimildir eða vitnisburður fólks 

sem er ekki viðstatt núna. Einnig skjöl, hlutir eða jafnvel sögusagnir af einhverjum, 

einhverju eða þróun mála, sem tengjast rannsóknarspurningunni og því sviði sem 

rannsakað er (Berg, 2007: 214). Í þessu tilfelli er um að ræða fræðilegar heimildir, skýrslur 

og opinber gögn, m.a. frá Skeiða- og Gnúpverjahreppi.  Vettvangsskoðun fól í sér 

heimsókn í Skeiða- og Gnúpverjahrepp til að skoða þá staði sem fjallað er um í gögnum. 

Helstu áfangastaðir voru því heimsóttir og skoðaðir með augum ferðamannsins til þess að 

auka skilning og þekkingu á staðháttum, aðgengi og áfangastöðum.  
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Rannsóknarvinnan hófst á því að finna efni um tengd málefni til þess að skilgreina breytur 

rannsóknarspurningarinnar. Þá var leitað að upplýsingum um starfandi ferðaþjónustuaðila í 

Skeiða- og Gnúpverjahreppi og heimasíður þeirra og netlæg kynningargögn skoðuð.  Rýnt 

var í aðalskipulag hreppsins ásamt drögum að atvinnuþróunarstefnu og rammaskipulagi 

Þjórsárdals um ferðaþjónustu. Sóknaráætlun fyrir Suðurland var einnig lesin sem og 

skýrslur, greinar og bækur sem tengjast umfjöllunarefninu. Meirihluti þessara gagna er 

opinber og aðgengilegur á netinu. Ferðamálafulltrúi uppsveita Árnessýslu, Ásborg Ósk 

Arnþórsdóttir (tölvupóstur, 7. janúar 2014), vísaði mér á skýrslu frá Samtökum 

sunnlenskra sveitafélaga. Auk þess fór ég yfir allt það námsefni sem farið hefur verið yfir í 

Ferðamálafræðinni í Háskólanum á Hólum og er stuðst við það hér. Ekki hvað síst hef ég 

skoðað ritrýndar greinar og skýrslur sem tengjast viðfangsefninu. Markmiðið var því að 

yfirfara heimildir og gögn og nota síðan aðleiðslu til að komast að kjarna málsins og móta 

þá kenningu sem lögð verður fram í lok verkefnis. Með aðleiðslu (e. inductive) er átt við að 

rannsóknin sem slík, þ.e. lestur, lýsing og útskýring til að efla skilning á efninu, fer fram 

áður en kenning er lögð fram. Þar sem þessari aðferð er beitt verður að teljast eðlilegt að 

huglægt álit rannsakanda (e. subjective view of the researcher) hafi áhrif á þær aðferðir og 

niðurstöður sem hér eru tilteknar. Hlutleysi í eigindlegum rannsóknum vekur gjarnan upp 

spurningar um gildi þeirra og hvort rannsakandinn hafi eða hafi ekki tekið hlutlausar 

ákvarðanir um undirbúning og framkvæmd hennar. Hlutleysi rannsakandans er best að 

mæla með því að endurtaka rannsóknina (Berg, 2007:231) og læt ég öðrum það eftir ef 

áhugi er fyrir.  Berg heldur því fram að sé vandað til verka við rannsóknina ætti hún ekki 

aðeins að sýna niðurstöður er varða hið afmarkaða rannsóknarefni, í þessu tilfelli ákveðið 

svæði, heldur einnig að sýna fram á að sömu niðurstöður geti átt við á öðrum svipuðum  

svæðum ( Berg, 2007:232). Það má því skoða niðurstöðurnar og velta fyrir sér hvort þær 

gætu einnig átt við stöðu ferðaþjónustu, út frá sjónarmiðum sjálfbærni, í öðrum 

sveitarfélögum á Íslandi.  

Til að uppfylla meginmarkmið þessarar rannsóknar var mikilvægast að útskýra sjónarmið 

sjálfbærni, bæði efnahagslega, umhverfis- og samfélagslega, til þess að  geta út frá þeim 

lagt mat á stöðu ferðaþjónustu í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Öll gögn sem fyrir liggja 

hafa verið skoðuð nákvæmlega og mun túlkun mín á þeim leiða að þeim niðurstöðum sem 

hér fara á eftir.   
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Öflun heimilda og gagna, sem liggja til grundvallar við svörun á rannsóknarspurningunni, 

gekk vel. Siðferðisleg (e.ethical) mál voru ígrunduð með þeim hætti að meirihluti gagna 

sem notuð eru, eru sannarlega aðgengileg almenningi svo ekki kom til þess að halda þyrfti 

trúnað um þau. Það var staðfest af Kristófer Tómassyni sveitarstjóra. Í óformlegu viðtali 

við hann og í  samskiptum á tölvupósti var ljóst að um upplýsingaöflun væri að ræða og 

leyfi fengið til þess að vitna til svara.  Í einu tilfelli, vegna atvinnuþróunarskýrslu í vinnslu, 

var beðið um trúnað og eru upplýsingar úr henni birtar og staðfestar með leyfi 

ábyrgðamanns. Það var því lögð áhersla á að úrvinnsla og notkun gagna hefði ekki í för 

með sér skaða fyrir viðmælendur, að þeir vissu um hvað málið snerist (e.informed 

concent). Að mestu leyti fór gagnaöflun fram á lítt áberandi hátt (unobtrusive) en þannig er 

leitast við að skoða verk, ákvarðanir og viðfangsefni fólks án þess að trufla það sjálft 

(Berg, 2007:189). 
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4. Niðurstöður 
Í aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps  er að finna stefnu sveitafélagsins um 

uppbyggingu ferðaþjónustu. Fyrirliggjandi aðalskipulag gildir frá árinu 2004-2016 og er 

því gildandi, ekki aðeins sem stefnumótun heldur einnig sem yfirlit yfir skipulag hreppsins. 

Í heimildaleit bauðst mér einnig að skoða óopinbera atvinnuþróunarstefnu sveitafélagsins 

og rammaskipulag um ferðaþjónustu í Þjórsárdal sem hvort um sig mun líta dagsins ljós á 

komandi vikum. Á heimasíðu Skeiða- og Gnúpverjahrepps fann ég upplýsingar um 

áfangastaði og hjá starfsfólki hreppsins upplýsingar um aðgengi og aðstöðu við 

áfangastaði. Á heimasíðum tengdum heimasíðu hreppsins var einnig að finna nokkuð gott 

yfirlit yfir ferðaþjónustuaðila og starfsemi þeirra. Einnig var stuðst við fyrirliggjandi 

upplýsingar og skýrslur, m.a. frá Samtökum sunnlenskra sveitafélaga (SASS), og 

stefnumótun sem unnin var fyrir uppsveitir Árnessýslu, þ.e. Grímsnes- og Grafningshrepp, 

Bláskógabyggð, Hrunamannahrepp og Skeiða- og Gnúpverjahrepp, í október 2003.  

Hér mun ég draga saman helstu upplýsingar og niðurstöður úr ofangreindum gögnum sem 

tengjast ferðaþjónustu og hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar.  Helstu upplýsingar met ég 

þær sem fyrir liggja á opinberum heimasíðum ferðaþjónustufyrirtækja í hreppnum. Úr 

skipulagsgögnum hreppsins og stefnumótunargögnum uppsveitanna og Suðurlands var 

leitað eftir framtíðarsýn og helstu markmiðum sem málefnið varða og hafa þegar verið 

samþykkt sem stefnumiðandi og vinna hafin við að kasta þeim í framkvæmd. Í fyrsta hluta 

fjalla ég um þau fyrirtæki sem flokkast sem ferðaþjónustufyrirtæki í Skeiða- og 

Gnúpverjahreppi. Því næst um aðalskipulag, rammaskipulag Þjórsárdals og 

atvinnuþróunarstefnu. Loks er umfjöllun um Sóknaráætlun Suðurlands og Stefnumótun 

uppsveita Árnessýslu. 

4.1 Ferðaþjónusta í Skeiða- og Gnúpverjahreppi 
Samkvæmt umfjöllun á skilgreiningum ferðaþjónustu sem útlistuð er hér fyrr í ritgerðinni 

felst hún fyrst og fremst í að selja ferðamönnum vörur og þjónustu,  s.s. skipulagðar ferðir, 

gistingu, veitingar, afþreyingu, fræðslu og félagsstarf. Farþegaflutningafyrirtæki og 

bílaleigur teljast þá einnig til þeirra fyrirtækja sem veita ferðaþjónustu.  Hér verða dregnar 

saman upplýsingar um þau fyrirtæki í Skeiða- og Gnúpverjahreppi sem að mati höfundar 
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fylla flokk ferðaþjónustufyrirtækja. Skoðaðar voru heimasíður fyrirtækjanna og leitað eftir 

því hvort minnst er á sjálfbæra ferðaþjónustu, umhverfisstefnu eða aðrar upplýsingar eða 

annað sem gefur til kynna að hugað sé að slíku í markaðslegum tilgangi. 

Ferðaþjónustufyrirtæki sem ekki eru skráð til heimilis í Skeiða- og Gnúpverjahreppi, en 

bjóða skipulagðar ferðir á svæðið, eru ekki með í þessari úttekt. 

 

Tafla 2:  Gisti- og/eða veitingaþjónusta með eða án afþreyingarmöguleika 

 

Fyrirtæki Þjónusta og áhersla/sérstaða Sjálfbærni eða 

umhverfisstefna birt 

Árborg 

www.arborg.is 

Verslun með matvöru og olíur. 

Veitingar 

Nei 

Farfuglaheimilið Árnesi 

http://www.is.hostel.is/ 

Farfuglaheimili/Arnes/ 

Gisting og aðstaða fyrir 

ferðamenn 

 

Nei 

Félagsheimilið Árnes 

www.arnesferdamenn.is 

Veitingar, áhersla á hráefni úr 

héraði 

Nei 

Fossnes 

www.fossnes.is 

Gisting í einbýli og 

gestahúsum, veiðileyfi. Reykt 

sauðakjöt og  nýtt lambakjöt til 

sölu. Hestaleiga 

Nei 

Hestakráin 

www.hestakrain.is 

Veitingar, gisting, hestaferðir 

Áhersla á íslenskan mat úr 

héraði 

Nei 



30 

Hótel Hekla 

www.hotelhekla.is 

 

Gisting, veitingar og aðstaða 

til funda og ráðstefnuhelda. 

Matur úr héraði. 

Umhverfisstefna, stefnt að 

vottun í gæðakerfi Vakans 

Já 

Nonnahús 

www.nonnahus.is 

Gisting í einbýlishúsi, internet 

 

Nei 

Steinsholt 

www.steinsholt.is 

Gisting og veitingar. 

Skipulagðar hestaferðir og 

gönguferðir 

Nei 

Vorsabær II 

www.vorsabae2.is 

 

Gisting í orlofshúsum og á 

bænum. Blandað bú, reiðhöll, 

hægt að taka þátt í bústörfum. 

Opið allt árið. Áhersla á 

árstíðabundna viðburði 

Nei 

 

 

Tafla 3: Afþreying 

 

Fyrirtæki Þjónusta og áhersla/sérstaða Sjáfbærni eða 

umhverfisstefna birt 

Neslaug 

http://www.skeidgnup.is/ 

thjonusta/sundlaugar-

Sundlaug, heitur pottur, verslun 

 

Nei 
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ithrottir/neslaug 

Skeiðalaug 

http://www.skeidgnup.is/ 

thjonusta/sundlaugar-

ithrottir/skeidalaug 

Sundlaug, heitur pottur, 

gufubað, verslun 

 

Nei 

Þjórsárdalslaug 

http://www.sundlaug.is/ 

sudurland-

sundlaugar/44-

thjorsardalslaug 

Sundlaug, heitir pottar, 

opnunartími óreglulegur 

 

Nei 

Gaukur Travel 

www.gaukur-travel.is 

Leiðsögn eftir pöntun 

 

Nei 

 

 

Tafla 4:  Tjaldsvæði og fjallaskálar 

 

Fyrirtæki Þjónusta og áhersla/sérstaða Sjálfbærni eða 

umhvefisstefna birt 

Tjaldsvæðið Árnes 

www.arnesferdamenn.is 

Salerni, sturtur, rafmagn. Góð 

aðstaða fyrir úti- og inniveru 

Nei 

Tjaldsvæðið 

Sandártungu 

http://www.tjalda.is/thjo

Rúmgott og skjólsælt tjaldsvæði. 

Rennandi vatn. Leiktæki fyrir 

börn. Fjölbreyttar gönguleiðir 

Nei 
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rsardalur/ allt um kring. 

Hólaskógur 

www.holaskogur.is 

 

Fjallaskáli fyrir 80 manns. 

Aðstaða til fundahalda, sauna. 

Góð aðstaða og þjónusta við 

hestamenn á sumrin 

Nei 

Átta fjallaskálar Skeiða- 

og Gnúpverjahrepps 

http://www.skeidgnup.is/

content/fjallaskalar 

Fjallaskálar 

Aðstaða mismunandi 

Nei 

 

 

Tafla 5: Fræðsla og upplýsingaþjónusta 

 

Fyrirtæki 

 

Þjónusta og áhersla/sérstaða Sjálfbærni eða 

umhverfisstefna birt 

Þjórsárstofa 

www.thorsarstofa.is 

Gestastofa, upplýsingamiðstöð, 

margmiðlunarsýning, sýning á 

munum Byggðasafns Árnessýslu 

Nei 

 

Í töflunum hér að ofan eru talin upp þau 19 fyrirtæki sem fylla flokk ferðaþjónustufyrirtækja 

í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.  Um öll þessi fyrirtæki má finna upplýsingar á internetinu, í 

flestum tilfellum á þeirra eigin síðum en í fjórum tilfellum á upplýsingasíðum og/eða 

þjónustusíðum.  Í aðeins einu tilfelli er birt sjálfbærni eða umhverfisstefna. Sem hutfall af 

heild er það 5,2%. 
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4.2 Aðalskipulag Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
Aðalskipulagið er skipulagsáætlun áranna 2004-2016 sem nær til alls lands 

sveitarfélagsins.  Þar er birt stefna sveitarstjórnar um landnotkun, samgöngu- og 

þjónustukerfi, umhverfismál, þróun byggðar og byggðamynstur til a.m.k. 12 ára. Í 

aðalskipulagi eru forsendur fyrir gerð deiliskipulags. Aðalskipulag er háð samþykki 

sveitarstjórnar og staðfestingu Skipulagsstofnunar eða umhverfisráðherra þegar það á við. 

Sveitastjórn ber ábyrgð á gerð og endurskoðun aðalskipulags sem á að byggja á 

markmiðum skipulagslaga, landsskipulagsstefnu, svæðisskipulags, liggi það fyrir, og gæta 

samræmis við aðliggjandi sveitarfélög. Einnig ber henni að leggja mat á umhverfisáhrif 

sem af skipulaginu verða. Aðalskipulag skal kynna almenningi (Skipulagsstofun, 2013).  

 

Þegar rýnt er í aðalskipulagið, koma áherslur er varða sjálfbærni og ferðaþjónustu í ljós. 

Það er of djúpt í árinni tekið að fullyrða að þær blasi við en þó má greina ákveðna 

vakningu um málefni ferðaþjónustunnar og sjálfbærni. Svæðið er talið hafa mikla 

möguleika til að þróast sem áfangastaður ferðamanna. Hugmyndafræði sjálfbærni virðist 

þó að mestu bundin við þætti er varða náttúru og umhverfi en síður hina samfélagslegu og 

efnahagslegu þætti. Óljóst er hversu virk þátttaka samfélagsins, þ.e. íbúa, hefur verið við 

gerð og framvindu aðalskipulags en það er talin vera grundvallarforsenda fyrir sjálfbæru 

samfélagi. Virk þátttaka og menning er því grundvallarhöfðustóll sjálfbærrar ferðaþjónustu 

enda menning heimamanna klárlega eitt af því sem ferðamenn sækjast eftir að upplifa.  

Önnur gögn sem fyrir lágu tilheyra stefnumótunarvinnu sem nú er í gangi; þ.e. 

atvinnuþróunarstefna og rammaskipulag um Þjórsárdal. Þegar hefur farið fram mikil og 

nákvæm vinna við gerð þeirra og endurspegla þau m.a. hugmyndir og forsendur íbúa 

hreppsins og sveitarstjórnar sem fram hafa komið á samráðsfundum. Gögnin bera vott um 

aukna meðvitund um samfélagslega aðkomu, þátttöku og hagsmuni og virðast miða að því 

að efla hlut ferðaþjónustunnar með hagsmuni íbúa, þ.e. aukin atvinnutækifæri og 

nýsköpun, að leiðarljósi. Lögð hefur verið áhersla á samráðsfundi og söfnun hugmynda frá 

íbúum og öðrum hagsmunaaðilum og einnig kynningu á framvindu við gerð þessara gagna. 

Forsendur sjálfbærrar þróunar eru hafðar að leiðarljósi og opinberar skilgreiningar og 

leiðbeiningar notaðar sem útgangspunktur við stöðumat, greiningu og stefnumótun. 

Tæplega er því hægt að greina stöðuna án þess að taka tillit til þeirrar vinnu sem verið er að 

vinna með fullri þátttöku sveitarstjórnar.  Það má því ætla að það sé formsatriði að fá þau 
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samþykkt þó að vissulega megi gera ráð fyrir einhverjum breytingum í vinnuferlinu. Mat 

mitt er að við greiningu á stöðu beri að taka tillit til þess hversu langt á veg þessi vinna er 

komin.  

4.2.1 Framtíðarsýn 

Framtíðarsýn sveitarfélagsins, samkvæmt aðalskipulagi, felur í sér aukna áherslu og 

stefnufestu í uppbyggingu ferðaþjónustu. Bættar samgöngur fyrir íbúa og atvinnulíf muni 

auk þess auka aðdráttarafl og opna möguleika fyrir hringakstur ferðamanna. Bættar 

samgöngur og aðgengi að náttúruperlum og menningarminjum, ásamt auknum 

afþreyingarmöguleikum og markvissri þjónustu og kynningu, muni þá einnig stuðla að 

fjölgun gesta (Aðalskipulag 2006:17). Ekki er minnst á sjónarmið sjálfbærni í þeirri 

framtíðarsýn sem fram er sett. Þó er reiknað með að þessar aðgerðir muni auka aðdráttarafl 

svæðisins til búsetu og atvinnuuppbyggingar og hljóta forsendur þess að teljast góð 

samfélags- og efnahagsleg skilyrði.  

4.2.2 Markmið um ferðaþjónustu og sjálfbæra þróun 

Í samræmi við framtíðarsýn sveitarfélagsins voru sett almenn markmið í aðalskipulaginu. 

Heildarfjöldi almennra markmiða er 18. Þar af eru átta sem segja má að feli í sér markmið 

um ferðaþjónustu og sjálfbærnistefnu.  Það má túlka sem svo að 44% almennra markmiða 

fjalli um að styrkja stöðu ferðaþjónustu út frá sjónarmiðum sjálfbærni. 

Þau markmið sem um ræðir eru: 

• Að íbúum Skeiða-- og Gnúpverjahrepps verði tryggð góð lífsskilyrði.  

• Að sköpuð verði skilyrði fyrir atvinnuuppbyggingu í Brautarholti og Árnesi, s.s. 

fyrir léttan iðnað og handverk, lítil einstaklingsfyrirtæki og fyrirtæki í 

ferðaþjónustu.  

• Að ræktun nytjaskóga haldist í hendur við verndun náttúruauðlinda á svæðinu og 

eflingu svæðisins sem orlofsdvalar- og ferðamannasvæðis.  

• Að unnið verði markvisst að uppbyggingu ferðaþjónustu í sveitarfélaginu í 

samvinnu við ferðaþjónustuaðila, m.a. með því að auka möguleika til afþreyingar 
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fyrir ferðamenn og orlofsdvalargesti (og íbúa sveitarinnar).  

• Sérstök áhersla verði lögð á að efla Þjórsárdal sem útivistarsvæði og dvalarstað 

ferðamanna og að þar rísi upplýsinga- og þjónustumiðstöð. 

• Að nýting náttúruauðlinda til orkuöflunar haldist í hendur við verndun náttúru- og 

menningarminja.  

• Að stuðlað verði að verndun helstu náttúrufyrirbæra og menningarminja í 

sveitarfélaginu en jafnframt verði fólki gert kleift að njóta þessara verðmæta.  

• Að markvisst verði unnið að umbótum á samgöngukerfi sveitarfélagsins og tengsl 

þess við nágrannabyggðarlög verði styrkt (Aðalskipulag 2006:18). 

Af þessum markmiðum að dæma er meðvitund um mikilvægi þess að stuðla að 

áframhaldandi góðum lífsskilyrðum íbúa, t.d með því að viðhalda atvinnustigi.  Að stuðla 

að ræktun og náttúruvernd sem og að vernda sögulegar minjar og gera þær aðgengilegar 

ferðamönnum. Í Aðalskipulagi er einnig fjallað um hverfisvernd sem ætlað er að stuðla að 

jafnvægi á milli nýtingar og verndunar í anda sjálfbærrar þróunar. Tilgangur hennar er að 

stuðla að verndun náttúruminja og búsetuminja í góðu samspili við landslagsheildir og 

náttúrufyrirbæri (Aðalskipulag, 2006:77).  Þá virðist mikil áhersla á uppbyggingu á 

innviðum, s.s. samgöngum og þjónustu við ferðamenn. Einnig uppbyggingu á 

afþreyingarmöguleikum í samvinnu við ferðaþjónustuaðila. Í markmiðum þessum er hugað 

að þeim þremur mikilvægu þáttum er mynda hugmyndafræði sjálfbærni, þ.e. samfélag-, 

efnahagsl- og umhverfisþáttum.  

4.3 Rammaskipulag Þjórsárdals fyrir útivist og   
ferðaþjónustu 
Við upphaf gerðar rammaskipulags fyrir Þjórsárdal árið 2012 hélt stýrihópur verkefnisins, 

skipaður af sveitarstjórn, íbúafund þar sem mættu um 20 manns (Skeiða- og 

Gnúpverjahreppur, 2013:8). Árið 2013 var áfram haft samráð við áhugasama íbúa og 

landeigendur á svæðinu, áhugafólk og félagasamtök, Fornleifavernd ríkisins, Landgræðslu 

ríkisins, aðila frá Hekluskógaverkefninu og Skógrækt ríkisins (Skeiða- og 
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Gnúpverjahreppur, 2013:8). Allir þessir aðilar tengjast þáttum sem rammaskipulagið tekur 

til.  Ákveðið var að meta umhverfisáhrif út frá stefnu stjórnvalda um sjálfbæra þróun, eins 

og hún hefur verið sett fram í stefnu ríkisstjórnarinnar „Velferð til framtíðar. Sjálfbær 

þróun í íslensku samfélagi”. Sú stefnumörkun var samþykkt í ríkisstjórn árið 2002 (Skeiða- 

og Gnúpverjahreppur, 2013:26). Þar er gert ráð fyrir að sett séu markmið og leiðir að þeim 

sem lýst er út frá eftirfarandi þáttum: 

• Heilbrigðu og öruggu umhverfi 

• Vernd náttúru Íslands 

• Sjálfbærri nýtingu auðlinda 

• Hnattrænum viðfangsefnum.  

Við lok vinnu við rammaskipulagið var kynningarfundur fyrir íbúa þar sem drög að 

niðurstöðum voru kynnt.  Nú liggja drögin fyrir sveitarstjórn sem, að sögn sveitarstjóra 

Kristófers Tómassonar, gerir ráð fyrir að þau verði samþykkt fyrir haustið 2014 (Kristófer 

Tómasson, munnleg heimild 17. apríl 2014).  

Þjórsárdalur, á jaðri byggðar og öræfa, er talinn hafa margt til brunns að bera sem útivistar- 

og ferðamannasvæði.  Þar er náttúrufegurð, fornminjar og nátturminjar ásamt heitu vatni, 

kjörnu til upphitunar og baða.  Í  gerð rammaskipulags um Þjórsárdal er gert ráð fyrir 

nokkrum frávikum frá gildandi aðalskipulagi.  Þar má nefna uppbyggingu verslunar og 

þjónustustaða, s.s. gistiaðstöðu fyrir ferðamenn ásamt þjónustu og upplýsingamiðstöð. 

Mikil áhersla er á að laða að ferðamenn í dalinn til að njóta útivistar. Stefnt er að því að 

bæta allar samgöngur, skilgreina reiðhjólaleiðir, búa til heilstætt göngu- og reiðstígakerfi 

og byggja göngubrýr yfir Fossá og Þjórsá.  Þá er aukin áhersla á verndun svæða og minja. 

Hverfisverndarsvæðið verður stækkað svo Gjáin og gervigígar verði inni á því, beggja 

vegna Fossár og þjóðminjaverndarsvæðum er fjölgað (Skeiða- og Gnúpverjahreppur, 

2013:50). Í rammaskipulagsdrögunum er mikil áhersla á jákvæða upplifun ferðamanna, 

vönduð mannvirki, náttúruvernd, m.a. með stýringu ferðamanna um svæðið til að valda 

sem minnstu raski og spjöllum, og nýtingu afurða skógar í skiltagerð, stikur, brýr o.fl. 

(Skeiða- og Gnúpverjahreppur, 2013:51). Þá er einnig mikið fjallað um minjavernd. Fram 

kemur að hagur heimamanna og samfélagsins sé fólginn í að rekstur ferðaþjónustunnar 

standi undir sér fjárhagslega, tekjur aukist og atvinnulíf eflist með sköpun nýrra 

viðskiptatækifæra (Skeiða- og Gnúpverjahreppur, 2013:23). 
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4.4 Atvinnuþróunarstefna Skeiða- og 
Gnúpverjahrepps 
Ef gluggað er í þá vinnu sem á sér stað í Skeiða- og Gnúpverjahreppi um þessar mundir 

kemur í ljós að sjónum er beint að vistvænu samfélagi, sjálfbærri nýtingu lands og 

varðveislu náttúrugæða (Skeiða- og Gnúpverjahreppur, 2014:4).  Matvælaframleiðsla er og 

hefur lengi verið burðarás svæðisins. Mikilvægt er þó talið að auka hlut ferðaþjónustunnar 

þar sem uppbygging hennar í hreppnum hefur ekki verið sambærileg við önnur svæði á 

Suðurlandi „enda íbúar uppteknir við eigin störf” (Skeiða- og Gnúpverjahreppur, 2014:7-

8).   

Hér er einnig fjallað um mikla möguleika í ferðaþjónustu og að brýnt sé að fá ferðamenn til 

að staldra lengur við. Ýmsar hugmyndir eru á lofti um nýsköpun í ferðaþjónustu, m.a. að 

nýta Skeiðaréttir fyrir bændamarkað, hestakynningar, skemmtidagskrá og veitingasölu. 

Einnig þykir liggja beint við að tengja matvælaframleiðslu og ferðaþjónustu saman og 

koma á öflugu samstarfi, m.a. í sölu afurða beint frá býli (Skeiða- og Gnúpverjahreppur, 

2014:8). Sveitarstjórn hyggst vinna að auknu samráði og samhljómi íbúa um 

atvinnuþróunarstefnu og stuðla að nýsköpun í hreppnum, m.a. með styrkjum. Sérstaklega 

er minnst á virkara samstarf sveitarfélags og ferðaþjónustunnar og stefnt er að því að halda 

samráðsfund um til hvaða aðgerða er brýnast að grípa varðandi kynningarefni, 

öryggisvarnir og framkvæmdir (Skeiða- og Gnúpverjahreppur, 2014:8).    

4.5 Sóknaráætlun Suðurlands 
Önnur opinber gögn sem liggja hér til grundvallar eru Sóknaráætlun Suðurlands. Á síðasta 

ári var lokið gerð Sóknaráætlunar fyrir Suðurland að frumkvæði Stjórnarráðs Íslands, í 

kjölfar þjóðfundar árið 2011. Fjöldi sunnlenskra aðila kom að gerð sóknaráætlunarinnar og 

var hún gefin út af Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) árið 2013. Þar er gerð 

grein fyrir stöðu atvinnu, mennta- og menningarmála á Suðurlandi og sett fram 

framtíðarsýn, stefnumótun, markmið og tillögur um aðgerðir. Verkefnið snýst fyrst og 

fremst um samvinnu við uppbyggingu í landshlutanum og er skref í átt að sjálfstæðri 

byggðastefnu fyrir Suðurland (Samtök sunnlenskra sveitafélaga, 2013:50).  Sumum af 

þeim markmiðum sem fjallað er um í sóknaráætlun hefur þegar verið framfylgt eða er verið 

að vinna að þeim. Það er því rétt að leita sérstaklega eftir markmiðum sem eiga sérstaklega 
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við Skeiða- og Gnúpverjahrepp, sem tilheyrir sannarlega landshlutanum.  

4.5.1 Framtíðarsýn  

Framtíðarsýn sú er birtist í sóknaráætlun felst m.a. í að byggt verði á náttúru, menningu, 

sögu og öðrum auðlindum landshlutans við sköpun nýrra atvinnutækifæra. Áhersla er á að 

slíkt gerist í sátt við náttúru og verndarsjónarmið. Einnig að Suðurland verði fyrsti kostur 

ferðamanna á ferðalagi um Ísland, að dvalartími þeirra þar lengist og þeir dreifist jafnar um 

landsfjórðunginn. Suðurland verði „flaggskip“ í matvælaiðnaði og ferðaþjónustu, með 

áherslu á hollustu og heilbrigði (Samtök sunnlenskra sveitafélaga, 2013:31).  

4.5.2 Markmið um ferðaþjónustu 

Sterk áhersla er á styrkveitingar og stuðningsaðgerðir, m.a. í formi fræðslu til eflingar 

atvinnulífs og nýsköpunar. Vöruþróun og markaðssetning á sunnlenskum vörum verði fyrst 

og fremst í gegnum afurðir af svæðinu. Einnig skal að stuðla að vöruþróun og nýsköpun í 

ferðaþjónustu og markaðssetningu hennar utan háannnar (Samtök sunnlenskra sveitafélaga, 

2013:44). Verktími þessara markmiða var til 31. desember 2013.  Á sama tíma var unnið 

að því að ná markmiði um stuðning við Bændamarkað Suðurlands í formi handleiðslu, 

námskeiða og reksturs (Samtök sunnlenskra sveitafélaga, 2013:46).  Bændamarkaðurinn er 

talinn eitt helsta tækifæri Suðurlands til að efla tengsl ferðaþjónustu og landbúnaðar og 

tengja saman sölu afurða og upplifana á viðburðum á svæðinu. Verkefnið fól í sér 

skilgreiningar „Slow Food” um sjálfbæra ferðaþjónustu og sölu á staðbundnum matvælum 

úr héraði (e. local food) (Samtök sunnlenskra sveitafélaga, 2013:47).  Fjölga á 

ferðamönnum á Suðurlandi allt árið um kring með markaðssetningu á svæðinu sem 

vetrardvalarstað. Verkefnið er hafið og verður viðhaldið næstu þrjú árin (Samtök 

sunnlenskra sveitafélaga, 2013:49).  Öll þessi áform eiga við Suðurlandið í heild sinni og 

eru í anda sjálfbærni.  Bein áhrif þeirra á Skeiða- og Gnúpverjahrepp eru enn sem komið er 

ekki augljós.  
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4.6 Stefnumótun uppsveita Árnessýslu 
Í stefnumótunarskýrslu sem unnin var árið 2003 fyrir tímabilið 2003-2008 var stefnan sett 

á að uppsveitirnar yrðu í fremstu röð á Íslandi í umhverfismálum og sjálfbærri þróun í 

ferðaþjónustu (Ásborg Arnþórsdóttir o.fl., 2003:78).  Í skýrslunni er talsvert fjallað um 

umhverfismál en minna um efnahags- og samfélagslega tengingu við sjálfbærni. Fjallað er 

um einstök svæði á Suðurlandi og þau greind með tilliti til styrkleika, veikleika, ógnana og 

tækifæra (SVÓT-greind). Styrkleikar Skeiða- og Gnúpverjahrepps samkvæmt SVÓT 

greiningu felast í náttúru og sögu Þjórsárdals. Þar eru nefndir sérstaklega fossar (Dynkur, 

Háifoss, Hjálparfoss o.fl.); einnig Þjóðveldisbærinn, Þjórsárver, Gljúfurleit og blómlegur 

landbúnaður. Helstu veikleikar voru þá taldir skortur á afþreyingarþjónustu, lítil 

upplýsingaþjónusta, Þjóðveldisbærinn þótti líflítill og hálendið vannýtt (Ásborg 

Arnþórsdóttir o.fl., 2003:103). Helstu niðurstöður stöðumatsins voru að bærinn á Stöng 

þarfnaðist talsverðra endurbóta, auka þyrfti líf í og við Þjóðveldisbæinn og auka markvissa 

fræðslu um minjar, náttúru og sögu Þjórsárdals.  Skipulagðar skoðunarferðir og 

gönguleiðir þyrfti til að auka aðdráttarafl dalsins og eftirspurn eftir ferðaþjónustu í Skeiða- 

og Gnúpverjahreppi (Ásborg Arnþórsdóttir o.fl., 2003:103). Frá því að þessi stefnumótun 

var unnin hefur Þjórsárstofa, sem er upplýsingamiðstöð og gestastofa, verið sett upp í 

Árnesi. Einnig er hafinn undirbúningur að endurbótum á Stöng og rammaskipulag um 

Þjórsárdal er langt komið í vinnslu. Bætt hefur verið úr aðgengi við einstaka náttúruperlur 

eins og Háafoss og Gjána (Ásborg Arnþórsdóttir o.fl., 2003:103). Það virðist því unnið 

nokkuð skipulega að því að framfylgja stefnumótun og markmiðum um eflda 

ferðaþjónustu í hreppnum þó að tímaramminn 2003-2008 hafi ekki staðist og langt sé frá 

að öllum markmiðum sé náð, m.a. hvað varðar forystu um sjálfbæra þróun. 

4.7 Samantekt 
Af  19 ferðaþjónustufyrirtækjum í Skeiða- og Gnúpverjahreppi var aðeins eitt með 

opinbera sjálfbærni og umhverfisstefnu eða 5,2% af heildarfjölda.  

Í framtíðarsýn aðalskipulags um uppbyggingu ferðaþjónustu í Skeiða- og Gnúpverjahreppi 

er ekki minnst á sjónarmið sjálfbærni berum orðum. Talið er þó víst að þær aðgerðir sem 

um ræðir muni hafa jákvæð áhrif á samfélags- og efnahagsleg skilyrði fyrir íbúa. Hvort það 

er byggt á mati sveitarstjórnar eða hugmyndum íbúa er óljóst. Það er þó mjög skýrt að af 
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þeim markmiðum hreppsins sem byggjast á framtíðarsýninni fela 44% í sér áætlanir um 

sjálfbæra ferðaþjónustu.  

Svo virðist sem nokkuð vel hafi verið verið hugað að sjónarmiðum sjálfbærni við gerð 

rammaskipulags um ferðaþjónustu í Þjórsárdal. Virk þátttaka samfélagsins frá upphafi 

verkefnisins styður vel við hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Allar aðgerðir samkvæmt 

rammaskipulagi miða að því að lengja ferðamannatímiabilið með bættu aðgengi og efla 

samtímis rekstrargrundvöll þjónustusvæða með hag heimamanna að leiðarljósi.  

Atvinnuþróunarstefna Skeiða- og Gnúpverjahrepps virðst ætla að leggja mikla áherslu á 

vistvænt samfélag, sjálfbæra nýtingu lands og varðveislu náttúrugæða. Eins og í öðrum 

gögnum er aukin áhersla á mikilvægi uppbyggingar ferðaþjónustu en einnig á gott samstarf 

og samráð íbúa og hreppsins sem og að tengja ferðaþjónustu við grundvallaratvinnugrein 

svæðisins, matvælaframleiðsluna. Hreppurinn hyggst hvetja til og styðja með auknum 

hætti við nýsköpun heimamanna. Það er því nokkuð ljóst að efnahagur og samfélagsleg 

sjónarmið skipta miklu máli í atvinnuþróun hreppsins. 

Í sóknaráætlun Suðurlands er sami tónn sleginn með áherslu á atvinnuuppbyggingu og 

sköpun sérstöðu í ferðaþjónustu og matvælaiðnaði. Markmið er varða ferðaþjónustu og 

sjálfbærni fela m.a. í sér að skapa upplifun fyrir ferðamenn með samspili þessara þátta. 

Sjálfbær sjónarmið eru sannarlega ríkjandi í áætluninni, með áherslum á umhverfisvernd, 

og að virkja heimamenn með hvatningu og menntun sem og efla rekstrargrundvöll 

fyrirtækja á svæðinu.  

Stefnumótun uppsveita Árnessýslu 2003-2008, sem enn hefur ekki verið uppfærð, fól í sér 

göfug markmið um sérstöðu hvað varðar sjálfbærni og þá fyrst og fremst umhverfislega 

sjálfbærni. Út frá SVÓT greiningu um ferðaþjónustu í Skeiða- og Gnúpverjahrepp má sjá 

að unnið hefur verið í að styrkja veikleika með bættu aðgengi en ekki verður séð að 

sérstaða hafi skapast um sjálfbærnimarkmið.  

Miðað við ört vaxandi hlutverk ferðaþjónustu á Íslandi má e.t.v. teljast eðlilegt að 

forsendur og samspil ferðaþjónustu og sjálfbærrar þróunar séu ekki skýrar eða vel 

skilgreindar í hugum fólks þegar litið er til nokkurra ára aftur í tímann.  Hin nýja sýn 

stjórnenda virðist frekar miðuð að nútímalegri hugsun um sjálfbæra þróun enda eru 

afleiðingar hins vaxandi ferðamannafjölda, hvað varðar átroðning á náttúru, áhrif á daglegt 
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líf fólks og efnahag, sífellt að koma betur í ljós. Til þess að flýta þessu ferli þyrfti að auka 

vitund almennings um hugtakið sjálfbærni og auka fræðslu um hugmyndafræðina sem hún 

byggist á. Þannig væri hægt að hafa áhrif á meðvitaða sjálfbærnistefnu hins almenna 

borgara, hvar sem hann býr, og stuðla þannig að því að henni sé framfylgt sem víðast, landi 

og þjóð og umhverfi til heilla. 
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5. Umræður  
Hér að ofan hefur verið fjallað um niðurstöður rannsóknar á stöðu ferðaþjónustu í Skeiða- 

og Gnúpverjahreppi út frá sjónarmiðum sjálfbærni. Ferðaþjónusta þar er að sumu leyti 

gamalgróin og að öðru leyti ný og vaxandi atvinnugrein.  Gamalgróin vegna þess að í mörg 

ár hafa Íslendingar nýtt sér tjaldsvæðin og sundlaugar fyrir útilegur og afþreyingu og 

félagsheimilið í Árnesi til þess að fara á sveitaböll og skemmtanir.  Varla hefur verið talað 

um hugtakið ferðaþjónustu í því samhengi. Álag vegna fjölda ferðamanna á náttúru og 

samfélag hefur að öllum líkindum verið í lágmarki nema þá helst vegna hávaða frá 

dansleikjum sem voru vinsælir og fjölsóttir.  

 

Sem ný og vaxandi atvinnugrein er ferðaþjónusta sú grein sem margir horfa til með 

hagnaðarvon í brjósti, ekki síst í ljósi þess að vöxtur hennar hefur samkvæmt greiningu 

Landsbankans mælst 70% á undanförnum þremur árum og er hún nú ein stærsta 

gjaldeyristekjulind þjóðarinnar (Landsbankinn, 2014:2).  Framtíðarsýn íbúa Skeiða- og 

Gnúpverjahrepps sem birtist í rammaskipulagi um Þjórsárdal er mjög skýr um að innleiða 

skuli ferðaþjónustu og byggja upp hærra þjónustustig. Rammaskipulagið gæti þó gefið 

ranga mynd af raunverulegum vilja og áhuga samfélagsins þar sem lítið er fjallað um hinar 

samfélagslegu forsendur sjálfbærni, ánægju gesta, stjórnun í höndum heimafólks, lífsgæði 

og menningargrósku. Aðeins 5,2% ferðaþjónustufyrirtækja í hreppnum, sem er í raun 

aðeins eitt fyrirtæki, sýndu umhverfisstefnu á heimasíðu sinni. Af því dreg ég þá ályktun 

að ekki sé almennt verið að vinna markvisst að sjálfbærri þróun. Það gæti skýrst af 

þekkingarleysi eða skorti á markvissri fræðslu. Slíkri fræðslu ætti sveitarfélagið að sinna 

sem hluta af sjálfbærnistefnu sinni til að dýpka skilning á hugtakinu. Sjónarmið sjálfbærni 

eru ekki fyrirferðamikil í Aðalskipulagi. Átta ár eru liðin frá útgáfu þess, sem gæti skýrt 

hversu lítið er fjallað um sjálfbærni. Þrátt fyrir að notkun á hugtakinu sé ekki mikil þá má 

vel vera að aðgerðir séu í anda þess. Betra væri þó að auka vitund almenning um hugtakið 

til að festa það í sessi í hugum fólks. Rannsóknir Blancas o.fl. (2011) og Pierce o.fl. (2007) 

sýndu báðar að markviss þjálfun og fræðsla er grundvöllur þess að virkja fólk til samstöðu 

um sjálfbæra þróun. Verklag og ferlar skýrðust og mistúlkanir og flækjustig minnkaði.  
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Uppbygging ferðaþjónustu er sífelluverkefni sem felur í sér að skipuleggja, skoða og 

stjórna. Af niðurstöðum að dæma hefur skipulagning hvað varðar sjálfbærni í Skeiða- og 

Gnúpverjahreppi verið talsverð en minni áhersla á skoðun og stjórnun. Með skoðun er átt 

við mat stjórnenda á samstöðu og áhuga íbúa, þolmörkum, getu og vilja til að takast á við 

verkefnið. Með stjórnun er átt við framkvæmd, stýringu og eftirfylgni í átt að settum 

markmiðum er varða sjálfbærni.  
 

Eins og rannsókn Lundie og félaga (2007:512-513) sýndi fram á er mjög mikilvægt að 

meta heildaráhrif ferðaþjónustu og þann fórnarkostnað sem verður til á mismunandi 

sviðum þegar stefnt er að sjálfbærri þróun.  Rannsókn þeirra leiddi í ljós að ekki var allt 

sem sýndist þegar samhengi hlutanna var skoðað, t.d. þegar fjárhagslegur ávinningur af 

ákveðnum hópi gesta hafði í för með sér ómetanlegt rask á náttúru.  Vega þarf og meta 

heildarhagsmuni með tilliti til efnahags, umhverfis og samfélaga. Fjölmörg dæmi eru um 

mælikvarða og notkun sjálfbærnivísa til að meta sjálfbæra þróun en mikilvægast er þó að 

efla almennan skilning og þekkingu á sjálfbærnihugtakinu til þess að hægt sé að vinna 

markvisst með það. Georg, Mair og Reid (2009:164) benda á að samfélög í dreifbýli ættu 

alls ekki að fórna lífsgæðum og menningarlegum gildum fyrir fjárhagslegan ávinning 

heldur þróast í átt að samfélags- og menningarlegri sjálfbærni sem í senn eflir lífsgæði, 

menningu og gildi. Í tiltölulega fámennu og rótgrónu samfélagi eins og Skeiða- og 

Gnúpverjahreppi eru möguleikar til að ná góðum árangi í sjálfbærri ferðaþjónustu. Eins og 

Schianetz, Kavanagh og Lockington (2007:373) benda á eru áfangastaðir ferðamanna oft 

staðir þar sem náttúra og samfélög eru viðkvæm. Af greiningu fyrirliggjandi gagna tel ég 

víst að hvort um sig eigi við í Skeiða- og Gnúpverjahreppi og því mikilvægt að huga betur 

að undirbúningi, skipulagi og eftirfylgni ferðamála til framtíðar, á þeim hraða sem hentar 

svæðinu.  

Skeiða- og Gnúpverjahreppur er fyrst og fremst landbúnaðarsamfélag.  Því mætti ætla að 

hugað sé að landnýtingu út frá forsendum sjálfbærrar þróunar, þ.e. að uppskera bæði í 

nútíð og framtíð og viðhalda gæðum landsins til lengri tíma. Hreppurinn hefur margt til að 

bera sem ferðaþjónustusamfélag. Fyrir hendi er aðdráttarafl, þokkaleg aðstaða og nokkuð 

gott aðgengi sem ákveðið hefur verið að byggja upp og bæta. Hin nýja atvinnugrein sem 

horft er til, ferðaþjónustan, kallar hinsvegar á nýja hugsun um sjálfbærni. Gestirnir mæta á 

svæðið og þar þarf að sinna þeim. Þeim fylgir ákveðið rask  og ónæði frá hinu hefðbunda 

lífi.  Íbúar þurfa að mynda tengsl við gestina enda er það liður í að skapa áfangastaðinn. Ef 
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raunverulegur vilji er til að stunda ferðaþjónustu verður að byggja hana upp innan frá, með 

vilja og þátttöku íbúanna. Ferðaþjónustu verður að líta á sem órjúfanlegan hluta af 

samfélaginu en ekki viðbót eða átroðning. Eins og bent er á í öllum fyrirliggjandi 

fræðilegum gögnum þá er  aðeins þannig hægt að viðhalda þróuninni og ná árangri.  

 

Í rammaskipulagi um ferðaþjónustu í Þjórsárdal virðist sem talsvert sé unnið út frá 

sjónarmiðum sjálfbærni.  Hagur heimamanna, umhverfis- og efnahagssjónarmið eru til 

hliðsjónar og áhugasamir íbúar með í ráðum.  Fram kemur að 20 manns hafi sótt 

undirbúningsfund eða aðeins um 3% íbúa hreppsins. Mín túlkun er að almennur áhugi sé 

ekki fyrir hendi eða að kynningu á efni fundarins hafi verið ábótavant að enhverju marki. 

Mjög jákvætt er þó að innan sveitarstjórnar, og þeirra aðila sem að gerð rammaskipulags 

koma, er áherslan á sjálfbærni sterkari en í fyrirliggjandi aðalskipulagi.  

 

Atvinnuþróunarstefna Skeiða- og Gnúpverjahrepps virðist ætla að hafa sterka áherslu á 

vistvænt samfélag, sjálfbæra nýtingu lands og varðveislu náttúrugæða. Eins og í öðrum 

gögnum er aukin áhersla á mikilvægi uppbyggingar ferðaþjónustu en einnig á gott samstarf 

og samráð íbúa og hreppsins sem og að tengja ferðaþjónustu við grundvallaratvinnugrein 

svæðisins, matvælaframleiðsluna. Hreppurinn hyggst hvetja til og styðja með auknum 

hætti við nýsköpun heimamanna. Niðurstöður hinnar alþjóðlegu rannsóknar á vegum 

Millenium Ecosystem Assessment (Athanas o.fl., 2006:5) sýna þróun vistkerfis jarðarinnar 

og draga sérstaklega fram þá þætti er mestu skipta fyrir atvinnulíf.  Vatnsauðlindir eru 

nægar í Skeiða- og Gnúpverjahreppi eins og á Íslandi öllu. Hin endurnýjanlega  hreina 

vatnsorka hefur ekki neikvæð áhrif á loftslag eins og olíunotkun. Vakning í átt að 

sjálfbærri þróun á öllum sviðum er eina leiðin til þess að stemma stigu við þeim neikvæðu 

áhrifum á loftslag og búsvæði sem lýst er í rannsókninni.  Gott aðgengi að hreinu vatni hér 

á landi  hefur líka jákvæð áhrif á  uppsöfnun óæskilegra efna í jarðvegi vegna 

áburðarnotkunar.  Endurvinnsla á sorpi og úrgangi er einnig mikilvægur þáttur sem sinnt er 

með góðu móti í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Útblástur gróðurhúsalofttegunda þarf að 

minnka og verða allir að byrja á að taka til hjá sjálfum sér svo að alþjóðleg samstaða og 

árangur náist.  Þar telja sérsfræðingar PFK (2013:58) að Íslendingar ættu að vera  leiðandi 

sem sjálfbær áfangastaður. Skeiða- og Gnúpverjahreppur gæti, með sínum nýju áherslum, 

sett sér það markmið að verða leiðandi á Íslandi sem sjálfbær áfangastaður þar sem nokkuð 

ljóst er að efnahagur og samfélagsleg sjónarmið skipta miklu máli í atvinnuþróun 
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hreppsins. 

 

Sóknaráætlun Suðurlands var unnin árið 2013 og stefnumótun uppsveita Árnessýslu árið 

2003.  Á þeim tíu árum hefur ferðaþjónusta sprungið út á Íslandi. Sjónarmið 

umhverfisvernduna eru í hávegum höfð í báðum skýrslu en í sóknaráætluninni er mikil 

áhersla á menntun, fræðslu, stuðning og hvatningu til nýsköpunar. Sköpun sérstöðu er talin 

mikilvæg til að tengja ferðaþjónustuna við matvælaframleiðsluna sem nú þegar er ein 

helsta atvinnugreinin á svæðinu. Í stefnumótunarskýrslunni er meiri áhersla á bætt aðgengi 

við einstaka áfangastaði og að skapa sérstöðu um sjálfbærni án þess að tíundað sé í hverju 

sérstaðan eigi að felast.  Enn og aftur skrifast það á skort á hugmyndafræðilegri þekkingu á 

sjónarmiðum sjálfbærni.  Niðurstöður rannsóknar Pearce og Sharpley á ensku 

þjóðgörðunum leiddi í ljós að þó að allir lytu þeir  sama regluverki, m.a. um sjálfbærni og 

ferðaþjónustu, þá lögðu starfsmenn garðanna mjög mismunandi skilning á þær. Þær voru 

því túlkaðar og á ólíkan hátt og aðgerðir voru einnig með mismunandi hætti.  

Grundvallaratriði um tengsl sjálfbærrar þróunar í görðunum, við velferð samfélagana sem 

þeir tilheyrðu, voru því mjög á reiki. Því þótti ljóst að skýra þyrfti allar leiðbeiningar og 

viðmiðunarreglur til að tryggja sama skilning (Pearce og Sharpley, 2007:570).  Það sama 

þarf að gerast á Íslandi.  Almenna vakningu þarf um merkingu hugtaksins sjálfbærni sem 

og leiðbeiningar um hvernig hægt er að setja það í samhengi við ferðaþjónustu.  

Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps ætti því að auka dýpt markmiða sinna um 

sjálfbæra ferðaþjónustu með því að auka fræðslu og kynningu til íbúa til þess að allir geti 

lagst á eitt við að koma þeim í framkvæmd. Þannig gæti jafnvel myndast góð samstaða, 

nokkurskonar klasastemning um að verða leiðandi í sjálfbærri ferðaþjónustu á Íslandi.
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6. Lokaorð 
Hér hefur verið dregin upp mynd af stöðu ferðaþjónustu í Skeiða- og Gnúpverjahreppi út 

frá sjónarmiðum sjálfbærni.  Í hreppnum búa 535 manns og aðalatvinnugreinin er 

landbúnaður, fyrst og fremst nautgripa- og mjólkurframleiðsla. Þar eru rekin 19 fyrirtæki 

sem flokkast, samkvæmt skilgreiningu Hagstofu Íslands, sem ferðaþjónustufyrirtæki 

(Hagstofa Íslands, 2008:2). Eitt þeirra, Hótel Hekla, hefur sett fram umhverfisstefnu á 

heimasíðu sinni og leggur áherslu á sjónarmið sjálfbærrar þróunar. Restin, 94,8% sýnir 

ekki í netlægu kynningarefni og heimasíðum, sambærilegar upplýsingar. Mín ályktun er 

því sú að ekki sé markvisst unnið út frá sjónarmiðum sjálfbærni í langstærstum hluta 

ferðaþjónustufyrirtækjanna.  

 

Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps hefur unnið eftir aðalskipulagi sínu frá árinu 

2004 og mun endurnýja það árið 2016.  Í gildandi aðalskipulagi fjalla 44% almennra 

markmiða um uppbyggingu á afþreyingu og innviðum, s.s. samgöngum og þjónustu við 

ferðamenn. Þó svo að hugtakið sjálfbærni sé lítið notað virðist sem hugað sé að 

sjónarmiðum hennar, þ.e. samfélags-, efnahags- og umhverfisþáttum. Góð lífsskilyrði, 

atvinnuuppbygging, samgöngubætur og verndun menningarminja eru markmið sem vísa til 

samfélagsþátta. Önnur markmið varða umhverfið, snúa að ræktun nytjaskóga og verndun 

náttúruauðlinda og náttúrufyrirbæra. Einnig eru markmið sem fjalla um uppbyggingu 

ferðamannastaða, orlofsbyggðar og afþreyingarsvæða; þau snúa fyrst og fremst að 

efnahagsábata fyrir sveitarfélagið í heild. Nýrri gögn hreppsins gefa berlega til kynna að 

sjónarmið sjálfbærni eru mönnum ofar í huga en áður og eru þau sterklega tengd 

framtíðarsýn og stefnu um atvinnuuppbyggingu og ferðaþjónustu. Íbúar eru hafðir með í 

ráðum enda er það ein af grundvallarforsendum þess að árangur náist.  

 

Ályktum mín er sú að vitund um merkingu hugtaksins sjálfbærni sé að aukast meðal 

stjórnenda hreppsins en kynna þarf íbúum betur fyrir hvað það stendur, hvers vegna  

sjálfbær ferðaþjónusta er mikilvæg og skapa samstöðu um leiðir að henni. Rannsóknir 

Blancas o.fl. (2011) og Pierce o.fl. (2007) sýndu báðar að markviss þjálfun og fræðsla er 

grundvöllur þess að virkja fólk til samstöðu um sjálfbæra þróun. Verklag og ferlar skýrðust 
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og flækjustig minnkaði. Skeiða- og Gnúpverjahreppur er á jaðri hálendisins en einnig 

skammt frá mörgum fjölsóttum ferðamannastöðum. Hálendið laðar að fjölda gesta og 

einnig áfangastaðir í nágrannasveitum. Með samstilltu átaki um uppbyggingu innviða gætu 

íbúar Skeiða- og Gnúpverjahrepps skapað enn betri tækifæri til að fjölga gestakomum.   

 

Þrátt fyrir að enn hafi ekki náðst að skapa sérstöðu um sjálfbærni í uppsveitum Árnessýslu 

þá tel ég að samstarf sé mikilvægt og til þess fallið að flýta þessu ferli. Suðurland er í heild 

sinni áfangastaður fjölda ferðamanna sem gera ekki greinarmun á hreppamörkum. 

Samstillt vöruþróun og markaðssetning á sjálfbærri ferðaþjónustu, með virkri þátttöku 

fulltrúa hreppa og sýslna, mun án efa gefa góða raun eins og sóknaráætlun Suðurlands 

sýnir greinilega með nákvæmum tímasettum aðgerðaráætlunum og ábyrgðaraðilum. 

Hinsvegar þykir mér spurning hvort of margar og misvísandi stefnur hafi, í gegnum tíðina, 

verið mótaðar af hinum ýmsu aðilum.  

 

Áhrif ferðaþjónustu á samfélög í dreifbýli eru mikil eins og George, Mair og Reed 

(2009:116) héldu fram. Þeir sáu að sameiginlegur skilningur íbúa yrði að vera fyrir hendi 

til þess að stuðla að heilbrigðri, ábyrgri og viðeigandi þróun á ferðaþjónustu. Þetta styður 

þá ályktun mína að íbúar Skeiða- og Gnúpverjahrepps þurfi að ákveða hverslu langt á að 

ganga við uppbyggingu á innviðum sjálfbærrar ferðaþjónustu. Fyrst þurfa þeir sjálfir að 

vera tilbúnir til að taka skrefin í átt að sjálfbærni. Þá er ósvarað samviskuspurningu um 

hvort raunverulegur vilji sé til að taka þátt, opna býlin og bæina og tengja ferðaþjónustuna 

við þá starfsemi sem fyrir er í hreppnum.   

 

Skeiða- og Gnúpverjahreppur stendur á tímamótum. Íbúar þar þurfa, eins og allir 

jarðarbúar, að taka stór skref í átt að vistvænna lífi. Hvort það verður gert vegna þrýsings 

um aukna ferðaþjónustu eða til þess að bæta lífsgæði við núverandi skilyrði, skal ósagt 

látið. Staða ferðaþjónustu út frá sjónarmiðum sjálfbærni er, að öllu ofansögðu, á 

byrjunarreit í Skeiða- og Gnúpverjahreppi en tækifærin og möguleikarnir á útspili eru 

fjölmargir. Íbúar þurfa að vega og meta forsendur og taka upplýsta ákvörðun um 

framhaldið.  
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