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Abstract 

The places in the world that are able to offer complete darkness and good quality night sky 

with stars, moonlight and even northern lights, are diminishing in numbers. The majority of 

the western population now lives with darkness, which is polluted by artificial lights. 

Therefore, many have to travel to experience the magic of darkness and the night sky. Dark 

sky tourism is a growing sector in the tourism industry around the world. The northern lights 

are Iceland’s strength in this tourism sector. They are also the main attraction for tourists who 

come to Iceland during the winter season. The indirect profit from this is very important for 

many stores, hotels, restaurants and other service companies in Iceland. This tourism sector is 

also an important factor in the effort to reduce seasonality in the Icelandic tourism industry, as 

the seasonal fluctuation in tourist arrivals has been considerable. Many believe that untapped 

opportunities lie in further development of this tourism sector, but it is important to plan its 

utilization carefully in order to achieve the best possible result.   

Key words: Night sky, northern lights, astronomy, seasonality, tourism, light pollution, 

darkness quality.  
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Útdráttur 

Þeim svæðum heimsins fer fækkandi sem boðið geta upp á ómenguð myrkurgæði með 

tilheyrandi stjörnum, tunglsljósi og jafnvel norðurljósum. Stærstur hluti íbúa vestrænna ríkja 

býr við myrkur sem er truflað af rafmagnsljósum. Margir þurfa því að ferðast til að upplifa 

töfra næturhimsins. Næturhimins-ferðaþjónusta (e. dark sky tourism) er vaxandi 

ferðaþjónustugrein um allan heim. Norðurljósin eru styrkleiki greinarinnar á Íslandi og aðal 

aðdráttarafl ferðamanna yfir vetrartímann. Óbeinn hagnaður af þessari ferðaþjónustugrein er 

mikill fyrir verslanir, hótel, veitingastaði og önnur þjónustufyrirtæki. Hún er einnig mikilvæg í 

baráttunni við að draga úr þeirri árstíðasveiflu sem hefur verið áberandi í komu ferðamanna 

hingað til lands. Margir telja vannýtt tækifæri liggja í áframhaldandi þróun þessarar 

ferðaþjónustugreinar. Mikilvægt sé þó að vanda til verks svo útkoman verði farsæl.  

Lykilorð: Náttmyrkur, norðurljós, stjörnuskoðun, árstíðasveifla, ferðaþjónusta, 

ljósmengun, myrkurgæði. 
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Inngangur 

Ferðamannastraumur til Íslands hefur vaxið mjög á undanförnum árum og útlit er fyrir að hann 

haldi áfram að aukast. Það hefur verið einkennandi fyrir íslenska ferðaþjónustu, eins og 

reyndar í mörgum öðrum löndum, að langflestir ferðamenn sækja landið heim yfir 

sumarmánuðina. Við þessu hefur verið reynt að sporna, nú síðast með átakinu Ísland – allt árið 

(Oddný Þóra Óladóttir, 2013).  

Fólk hefur mismunandi áhugamál og með fjölgun ferðamanna eykst í kjölfarið fjölbreytni 

þeirra sem hingað sækja. Þeir kalla þar af leiðandi á fjölbreyttari valkosti í ferðaþjónustu og 

afþreyingu. Hér verður fjallað um ferðaþjónustugrein sem á ensku kallast dark sky tourism og 

mætti þýða á íslensku sem næturhimins-ferðaþjónusta. Þessi ferðaþjónustugrein nýtir sér 

myrkrið á ýmsa vegu sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn.  

Með tækniframförum og auknu þéttbýli verða rafmagnsljós stærri þáttur í lífi okkar. Sumir 

þekkja þar af leiðandi einungis það sem kallað hefur verið gerfi-myrkur og vita lítið um þá 

töfra sem náttmyrkrið hefur upp á að bjóða. Á síðustu árum hefur viss vitundarvakning átt sér 

stað víða um heim hvað varðar ljósnotkun og verndun þeirrar auðlindar sem myrkrið getur 

verið. Ferðamenn ferðast nú fjarri heimahögum til að upplifa algjört myrkur, en nóg er af því 

hér á landi yfir vetrarmánuðina (Nye, 2010). 

Næturhimins-ferðaþjónusta hefur lítið sem ekkert verið rannsökuð hér á landi og þess vegna er 

erfitt að meta gildi hennar fyrir ferðaþjónustuna í heild sinni. Til að fá vísbendingar um 

framvindu greinarinnar á Íslandi voru tekin viðtöl við fimm aðila sem tengjast þessari 

ferðaþjónustugrein með mismunandi hætti, með það að markmiði varpa ljósi á helstu þætti, 

vandamál og tækifæri. Markmið þessa verkefnisins er þar af leiðandi að gera grein fyrir því á 

hvaða hátt myrkrið er selt sem ferðaþjónustuvara, að skilgreina þessa ferðaþjónustugrein á 

Íslandi, ræða þá þýðingu sem hún hefur fyrir íslenska ferðaþjónustu almennt og að gera yfirlit 
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yfir núverandi stöðu hennar. Að lokum verður velt upp framtíðarmöguleikum og aðferðum að 

erlendri fyrirmynd sem hugsanlega gætu nýst hérlendis.  

Vonast er því til að umfjöllunin muni gefa vísbendingar um svör við spurningunni: Hver er 

staðan í næturhimins-ferðaþjónustu (e. dark sky tourism) á Íslandi og hvert er gildi 

greinarinnar fyrir íslenska ferðaþjónustu? 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að í fyrsta kafla verður stiklað á stóru um helstu þætti 

ferðaþjónustu hérlendis og erlendis. Þá verða einnig málefni ljósmengunar og myrkurgæða 

kynnt til sögunnar. Í öðrum kafla verður skammdegismyrkrið tengt við ferðaþjónustuna og 

samantekt gerð yfir helstu þætti greinarinnar á Íslandi. Í þriðja kafla verður fjallað um 

aðferðafræði við gagnaöflun og aðra rannsóknarvinnu. Í fjórða kafla verður gerð greining á 

efni rannsóknarinnar þar sem undirstaðan eru viðtöl sem tekin voru við fimm aðila sem koma 

að þessari ferðaþjónustugrein með ólíkum hætti. Þessi greining á að gefa betri innsýn í 

greinina. Helstu niðurstöður verða svo teknar saman í SVÓT greiningu sem finna má í fimmta 

kafla. Að lokum verða niðurstöður ræddar lauslega í þar til gerðum köflum.  
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1 Fræðilegur grunnur 

Til að geta gert umfjölluninni um myrkur í ferðaþjónustu á Íslandi góð skil er mikilvægt að 

byrja á því að fara stuttlega yfir helstu staðreyndir hvað varðar ferðaþjónustuna, sem og að 

gera grein fyrir lykilhugtökum sem varða myrkur, ljósmengun og myrkurgæði.  

1.1 Ferðaþjónusta á Íslandi 

Ferðaþjónusta er orðin ein stærsta atvinnugrein heims og samkvæmt skýrslu sem 

Alþjóðaferðamálaráðið (e. The World Tourism Organization) gaf út á síðasta ári er hún í hvað 

örustum vexti miðað við aðrar atvinnugreinar. Þetta gerir ferðaþjónustuna að aðaldrifkrafti í 

félags- og efnahagslegri þróun vegna mikillar atvinnu- og fyrirtækjasköpunnar, 

útflutningstekna og þróunar innviða. Áfangastöðum ferðamanna fer einnig fjölgandi og um 

leið eykst fjölbreytni þeirra. Ferðamönnum frá Asíu hefur fjölgað mest síðustu ár og 

framtíðarspár gera ráð fyrir áframhaldandi aukningu á þeim markaði, í það minnsta næstu 20 

árin. Samkvæmt skýrslunni eyddu kínverskir ferðamenn mest allra árið 2012. Þjóðverjar hafa 

leitt listann undanfarin ár, en þeir eru nú fallnir niður í annað sætið (World Tourism 

Organization, 2013). 

Komum erlendra ferðamanna til Íslands hefur fjölgað gríðarlega ört á stuttum tíma. Margir 

hafa áhyggjur af því að þolmörkum verði brátt náð á helstu ferðamannastöðum landsins. Í 

doktorsritgerð sinni fjallar Anna Dóra Sæþórdóttir um ferðaþjónustu og álag á íslenskum 

víðernum. Hún ræddi niðurstöðurnar í Kastljósþætti þann 12. janúar 2012. Þar sagði hún að á 

síðustu 20 árum hafi fjöldi ferðamanna hér á landi sexfaldast. Hún ræddi mikilvægi þess að 

undirbúa náttúruna undir það að taka á móti þessum fjölda. Aðstöðu fyrir ferðamenn þyrfti að 

bæta og í því samhengi nefndi hún sérstaklega salernisaðstöðu. Hún ræddi einnig misræmi í 

fjárveitingum til rannsókna og benti á að einungis hálft prósent þeirra fjármuna sem veitt er til 

rannsókna úr innlendum sjóðum fari til ferðaþjónustunnar, þrátt fyrir mikilvægi greinarinnar 



	   4	  

hvað varðar landsframleiðslu. Árið 2010 var hlutfall ferðaþjónustu af landsframleiðslu 6% og 

á tímabilinu 2009 til 2012 var hlutfall hennar af gjaldeyristekjum á bilinu 18,8% og 23,5%. 

Aðspurð um ástæður fyrir þessu ósamræmi gaf hún þá skýringu að ferðaþjónustan er ung grein 

og erfitt fyrir nýliða að hasla sér völl (Ríkisútvarpið, 2012;  Oddný Þóra Óladóttir, 2013). 

Samkvæmt upplýsingum frá Ferðamálastofu fjölgaði erlendum ferðamönnum sem yfirgáfu 

Flugstöð Leifs Eiríksonar í janúar á þessu ári um 40,1% frá því á sama tíma í fyrra. Langflestir 

þessara ferðamanna komu frá Bretlandi en á eftir þeim voru Bandaríkjamenn fjölmennastir. 

Svipaða sögu er að segja um fjölgun ferðamanna í febrúar, hún var þó heldur minni eða 

31,2%. Fjöldi ferðamanna einn og sér er samt sem áður langt frá því að vera algildur 

mælikvarði á gengi greinarinnar. Hann mælir ekki þætti eins og arðsemi, dreifingu ferðamanna 

um landið og tekjur ríkisins af greininni (Ferðamálastofa, 2014).  

Sumarið 2011 fékk Ferðamálastofa MMR (Markaðs og miðlarannsóknir ehf) til að gera 

könnun meðal erlendra ferðamanna í þeim tilgangi að afla upplýsinga um viðhorf þeirra til 

ýmissa þátta í íslenskri ferðaþjónustu. Þetta var netkönnun þar sem netföngum var safnað með 

skipulögðum hætti á brottfararsvæði Flugstöðvar Leifs Eiríksonar og Norrænu á Seyðisfirði. 

Meðal þess sem fram kom í niðurstöðum könnunarinnar var að 86,3% erlendra ferðamanna 

koma hingað til lands í frí. Samkvæmt könnunninni virðast erlendir ferðamenn almennt mjög 

ánægðir með náttúrutengda afþreyingu á Íslandi og fjölbreytileika hennar. Sömu sögu er að 

segja um heilsutengda ferðaþjónustu. Ánægjan var hins vegar ekki eins mikil með 

menningartengda ferðaþjónustu. Minnistæðast úr ferðinni þótti vera landslag og náttúra og 

flestir töldu styrkleika ferðaþjónustu á Íslandi liggja í þessum þáttum. 79,6% erlendra 

ferðamanna koma hingað í ferð á eigin vegum. Flestir svarenda voru í sinni fyrstu Íslandsferð 

og töldu tæplega 80% sennilegt að þeir kæmu aftur. Langflestir þeirra, eða 71,2%, töldu 

líklegast að þeir kæmu aftur til Íslands að sumri til, 16,4% að vori eða hausti og 12,4 % yfir 

vetrartímann (MMR, 2012).  

1.1.1 Árstíðasveifla 

Ísland er í hópi þeirra landa sem búa við hvað mesta árstíðasveiflu í ferðaþjónustu. Ef við 

berum okkur einungis saman við hin Norðurlöndin kemur í ljós að við vermum toppsætið á 
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þeim lista. Mikill mismunur er á mörkuðum í þessu samhengi. Þar má nefna að árið 2011 voru 

Mið- og Suður-Evrópubúar 63% þeirra sem komu hingað til lands yfir sumartímann, 

Bandaríkjamenn 50% og  Norðurlandabúar 42%. Hins vegar var hlutfall Breta aðeins 27% á 

þessum tíma en 40% að vetri til (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2013). 

Í opinberri markaðssetningu Íslands sem ferðamannalands hefur sérstök áhersla verið lögð á 

jöfnun árstíðasveiflunnar. Tölur sýna að árangur hefur náðst, þó enn sé langt í land. Árið 2012 

tók Rannsóknarmiðstöð ferðamála saman minnisblað um árstíðasveiflu í gistingu þar sem 

svokallaður GINI-stuðull var notaður til að skoða dreifingu gistinátta yfir árið eftir 

mismunandi landsvæðum. Niðurstöðurnar sýndu árangur þó enn sé einn helsti vandi íslenskrar 

ferðaþjónustu hin mikla árstíðasveifla gistinátta, sem sérstaklega einkennir svæði utan 

höfuðborgarsvæðisins. Þetta ójafnvægi má glögglega sjá á myndinni hér að neðan 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2013). 

Árið 2011 var hrundið af stað samstarfsverkefni undir forystu atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytisins sem átti að stuðla að jöfnun árstíðasveiflunnar. Verkefnið gengur 

undir nafninu Ísland - allt árið og er til þriggja ára. Það byggir á þeirri fjárfestingu sem lögð 

hefur verið í framtakið Inspired by Iceland, en rúmlega 130 fyrirtæki eru þátttakendur í 

verkefninu. Markmið þess er að styrkja ímynd Íslands sem áfangastað ferðamanna allt árið um 

kring og að fjölga ferðamönnum um 100.000 utan háannar á tímabilinu september 2011 til 

september 2014. Einnig er stefnt að því að auka verslun erlendra ferðamanna þannig að 

Mynd 1. Árstíðasveifla í dreifingu gistinátta (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 
2013). 
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endurgreiðsla af VSK til ferðamanna utan háannar aukist úr 560 milljónum í 800 milljónir á 

tímabilinu (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2013). Friðrik Pálsson eigandi og 

framkvæmdastjóri Hótels Rangár var einn upphafsmanna verkefnisins Ísland – allt árið. Hann 

segir verkefnið hafa farið alveg gríðarlega vel af stað en síðan hafi komið afturkippur vegna 

umræðu um hækkun á virðisaukaskatti. Hann telur hins vegar verkefnið vera aftur komið á 

beinu brautina og segir viðræður standa yfir um framlengingu á því (Friðrik Pálsson, munnleg 

heimild, 7. apríl 2014).  

Í áfangaskýrslu Ísland - allt árið fyrir veturinn 2012-2013 kemur fram að í upphafi 

verkefnisins hafi verið gerð greining á hópi þeirra sem vilja sækja norðurslóðir heim að vetri 

til og út frá því skilgreindur markhópur. Þessi markhópur hefur verið kallaður hinn upplýsti 

ferðamaður (e. the enlightened tourist). Það sem einkennir meðlimi þessa markhóps er meðal 

annars að þeir eru opnir fyrir nýjungum, hafa áhuga á að upplifa og kynnast menningu annars 

fólks og eru sjálfstæðir ferðamenn sem vilja vera öðruvísi en hinn „venjulegi” ferðamaður. 

Þessi markhópur er oftast menntað fólk sem býr í þéttbýli (Íslandsstofa, 2013).  

Markaðssvæði verkefnisins eru þau svæði sem flogið er til frá Íslandi allt árið um kring, þar á 

meðal Norðurlöndin, Þýskaland, Spánn og Bandaríkin. Til að koma Íslandi enn betur á 

framfæri er árinu skipt upp í ákveðna þemamánuði, eins og sjá má á mynd 1, og verkefni 

smíðuð í kringum þá þar sem undirliggjandi áherslur eru verslun, þjónusta og afþreying 

(Íslandsstofa, 2013). 

 

Mynd 2. Þemamánuðir Ísland - allt árið (Íslandsstofa, 2013). 
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Með átakinu hefur umfjöllun í erlendum fjölmiðlum stóraukist. Veturinn 2012-2013 voru til 

að mynda birtar 318 greinar í erlendum fjölmiðlum um Ísland sem áfangastað og náðu þessar 

greinar til um 300 milljóna manna. Aukning hefur einnig orðið í straumi ferðamanna hingað til 

lands yfir vetrarmánuðina. Í tölum frá Ferðamálastofu má sjá að 32% aukning var á komu 

ferðamanna hingað til lands á milli vetranna 2011-2012 og 2012-2013 (Íslandsstofa, 2013).  

1.2 Gæði myrkurs 

Í þeirri umfjöllun sem hér á eftir kemur verður reynt að gera náttmyrkrinu hátt undir höfði með 

það að markmiði að gefa lesandanum nýja og víðari sýn á hugtakið. Stundum er sagt að margt 

búi í myrkrinu. Því er Bretinn Tim Edensor sammála. Í grein sinni, Reconnecting with 

darkness: gloomy landscapes, lightless places, fjallar hann meðal annars um ímynd myrkursins 

og þá kosti sem myrkrið hefur upp á að bjóða. Hann segir fólk í vestrænum ríkjum almennt 

vera heldur neikvætt gagnvart myrkrinu og að neikvæð orðatiltæki innihaldi oft tilvísun í 

myrkur (e. dark/darkness). Einnig talar hann um að fólk, sérstaklega á árum áður, tengi ljósið 

við Guð, en myrkrið við djöfulinn, nornir, villutrú, syndir eða dauða. Heldur nútímalegri verur 

sem margir telja að leynist í myrkrinu eru vampírur, varúlfar og afturgöngur. Ljósið vísar hins 

vegar til sannleika, hreinleika, opinberunar og þekkingar (Edensor, 2013).  

Í sama streng er tekið í skýrslu umhverfis- og auðlindaráðuneytisins um myrkurgæði á Íslandi. 

Þar er talað um að myrkur og kuldi hafi verið hlutskipti flestra Íslendinga á árum áður, 

myrkrið var ógnvekjandi og hamlaði för til sjós og lands. Betri lýsing var því mikið 

framfarastökk og þótti bjart heimili bera vott um góð lífskjör (Mörður Árnason o.fl., 2013). 

Nú eru hins vegar breyttir tímar. Bjartur næturhiminn og ört fölnandi stjörnur á himni vegna 

bjarma frá upplýstu borgarumhverfi er orðið daglegt brauð bróðurparts mannkyns 

(International Dark-Sky Association, án árs). Í dag er skerðing næturhiminsins vegna 

manngerðra ljósa í hópi mestu breytinga sem eiga sér stað í okkar náttúrulega umhverfi 

(Cinzano, Falchi og Elvidge, 2001). Tvö hugtök eru mikilvæg í þessu samhengi, annars vegar 
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ljósmengun (e. light pollution), hins vegar það sem oft er nefnt myrkurgæði (e. darkness 

quality) í íslenskri umfjöllun. 

1.2.1 Ljósmengun 

Hugtakið ljósmengun er aðeins nokkra áratuga gamalt í íslensku. Það kom fyrst fram í riti árið 

1977 og í dagblaði árið 1993. Fyrsta ritsmíðin um ljósmengun birtist í DV árið 1995 þar sem 

Birgir Sigurðsson skrifaði undir fyrirsögninni „Endurheimt stjarnanna”. Síðan þá hefur 

málefninu verið gefinn meiri og meiri gaumur eins og betur mun koma í ljós í næstu köflum 

(Mörður Árnason o.fl.,  2013).  

Til eru samtök sem beita sér fyrir því að vekja athygli á ört vaxandi hættum sem stafa af 

ljósmengun. Þessi samtök kallast International Dark-Sky Association, eða IDA, og voru þau 

stofnuð árið 1988. Á heimasíðu samtakana er hugtakið ljósmengun skilgreint sem öll þau 

skaðlegu áhrif sem stafa af manngerðri lýsingu, þar með talin skertur næturhiminn og 

orkusóun (International Dark-Sky Association, 2014b). Manngerð lýsing í heiminum er orðin 

svo mikil að sé horft á skuggahlið jarðarinnar utan úr geimnum eru það aðeins úthöf og 

eyðimerkur sem eru myrkvuð (Edensor, 2013).  

Landfræðingurinn Snævarr Guðmundsson hefur stundað rannsóknir á ljósmengun á 

höfuðborgarsvæðinu. Í Kastljósviðtali þann 12. janúar 2012 líkti hann ljósmengun við bíl í 

lausagangi á þann hátt að hægt væri að þola einn bíl í lausagangi, en ekki marga bíla samtímis. 

Þannig jafnaðist óþörf lýsing á höfuðborgarsvæðinu á við marga bíla í lausagangi hvað 

mengunaráhrif varðar. Hann segir að Íslendingar sói um 57 milljónum á ári í óþarfa 

götulýsingu og að höfuðborgarbúar nýti einungis hluta af þeirri lýsingu sem til staðar er. Þessi 

ónýtta lýsing skerði hins vegar hluta af náttúrunni okkar, það er, næturhimininn. Snævarr hefur 

unnið með grunnskólabörnum og kynnt fyrir þeim stjörnuhimininn. Hann segir flest þeirra 

ekki vita hvaða fyrirbæri vetrarbrautin sé þegar þau sjá hana fyrst með berum augum. Hann 

telur ástæðuna fyrir þessu vera að börn hafi almennt ekki fengið tækifæri til að kynnast 

stjörnubjörtum næturhimni (Ríkisútvarpið, 2012).   

Ljósmengun hefur ekki einungis hamlandi áhrif á stjarnfræðilegar athuganir og skynjun okkar 

á alheiminum, heldur hefur fjöldi rannsókna sýnt fram á að hún geti einnig haft áhrif á líf 



	   9	  

plantna og dýra (Cinzano og Elvidge, 2004). Sem dæmi má nefna mismunandi vöxt limgerðis 

eftir fjarlægð frá ljósastaurum. Með lengingu birtutímans riðlast atferli margra dýra sem teljast 

til nætur- eða rökkurdýra, svo sem skordýra og sumra spendýra. Ýmis skordýr dragast að ljósi 

og næturlýsing hefur haft áhrif á fjölda þeirra og tegundasamsetningu. Ljósmengun getur 

einnig komið fuglategundum úr jafnvægi, til dæmis þegar kemur að mökun og flugleiðum 

farfugla. Þessi áhrif eru þó talin vera minniháttar á Íslandi sökum dreifbýlis og mikillar 

náttúrulegar sveiflu í birtutíma eftir árstíðum (Mörður Árnason o.fl., 2013).  

Ljósmengun hefur líka áhrif á menn. Meiri hluti jarðarbúa, eða 62% árið 2013, býr við 

næturlýsingu (e. artificial light at night (ALAN)) og þetta hlutfall eykst hratt. Birta er 

mikilvægur þáttur í dægursveiflu mannsins og ræðst hún af hormóninu melatónín (e. 

melatonin) sem hefur líka verið kallað myrkurhormón (e. the sleeping hormone). Melatónín 

myndast í heilakönglinum þegar rökkvar og er framleiðslan í hámarki um miðja nótt. Þegar 

birtir dregur smátt og smátt úr framleiðslunni. Riðlun á framleiðslu melatóníns getur orðið við 

lýsingu sem er einungis 1,5 lúx, en lúx er mælihvarði á ágengni (e. light trepass) ljómans sem 

kemur í gegnum glugga, mæld í lúxum á miðju gleri. Rannsókn sem gerð var í Kanada sýnir 

að flestir Kanadamenn búa við að minnsta kosti 2 lúx lýsingu á nóttunni. Nokkrir sjúkdómar 

hafa sérstaklega verið rannsakaðir og nefndir í tengslum við næturlýsingu. Þannig er aukin 

hætta meðal annars talin vera á brjósta- og blöðruhálskrabbameini, offitu, sykursýki og 

þunglyndi vegna áhrifa frá manngerðri lýsingu á nóttunni (Aube, Roby og Kocifaj, 2013; 

Mörður Árnason o.fl., 2013). 

Á vefsetri IDA eru nefndar fjórar uppsprettur ljósmengunar. Þær eru:  

• Lýsing upp á við (e. urban sky glow).  

• Ágeng lýsing (e. light trespass).  

• Glýja (e. glare). 

• Oflýsing (e. clutter).  
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Þessar uppsprettur eiga það sameiginlegt að ljós frá þeim dreifist langt út fyrir eiginlegt 

lýsingarsvæði. Sem dæmi má nefna flóðlýsingu húsa þar sem ljósgjafinn er illa stilltur og 

ljóskeilan stefnir beint upp í loft, lýsing frá fyrirtækjum sem berst inn í íbúðahverfi og heimili 

og of sterk lýsing sem endurkastast af sléttum fleti (Mörður Árnason o.fl., 2013). Á myndinni 

hér að neðan má sjá hvernig ljós geta beinst að svæðum þar sem engin not eru af þeim. 

1.2.2 Myrkurgæði 

Á 20. öld tóku gæði náttúrulegs myrkurs að rýrna vegna aukinnar tækni og lýsingar af 

mannavöldum. Ómenguð, náttúruleg myrkurgæði eru til að mynda við aðstæður þar sem á 

heiðskírum næturhimni sjást á bilinu 1500-2000 stjörnur og vetrarbrautin sést eins og dauf 

mjólkurlituð skýjaslæða á myrkum bakgrunni. Innan marka hennar sjást síðan svartir 

þokublettir sem eru dimm geimský. Mannkynið hefur í gegnum tíðina tengst næturhimninum 

með margvíslegum hætti enda var hann notaður meðal annars sem tímatal og sem hjálpartæki 

við rötun. Fullkomið næturmyrkur er sjaldgæft þar sem margir náttúrulegir ljósgjafar eru til 

staðar, eins og tungl, stjörnur og norðurljós. Það má segja að skin nætur sé eitt af 

náttúruundrum veraldar og því ætti náttúrulegt myrkur að vera virt sem mikilvægur 

umhverfisþáttur og hluti náttúruverndar (Mörður Árnason o.fl., 2013).  

Mynd 3. Fjórar uppsprettur ljósmengunar (Mörður Árnason o.fl., 2013). 
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Myrkurgæði í Reykjavík fara hratt dvínandi vegna fjölgunar íbúa með tilheyrandi aukningu í 

ljósflæði frá híbýlum, götulýsingu og bifreiðum. Höfuðborgin er nú eitt af upplýstustu 

svæðum jarðar miðað við fjölda íbúa og einungis sjást 10% þeirra stjarna í Reykjavík sem 

annars væru sýnilegar í náttúrulegu myrkri. Íslensk gróðurhús hafa einnig áhrif á myrkurgæði í 

nágrenni sínu. Til eru nokkrar aðferðir til að mæla myrkurgæði, svo sem stjörnutalning og 

mæling birtustigs, en ekki verður farið nánar út í það hér (Mörður Árnason o.fl., 2013; 

Ríkisútvarpið, 2012).  

1.2.3 Löggjöf um ljósmengun og myrkurgæði 

Ljósmengun og myrkurgæði hafa ekki fengið mikla umfjöllun hér á landi og ekki er að finna 

nein ákvæði í lögum um þessi málefni. Þetta er þó nefnt í nýjum byggingar- og 

skipulagsreglugerðum þar sem taka þarf tillit til lýsingar sem eins af umhverfisþáttum við gerð 

deiliskipulags. Þar eru þó engin viðmið um hámarkslýsingu. Í nokkrum erlendum ríkjum hafa 

þessi málefni verið alláberandi og lög hafa verið sett um ljósmengun og ljóstækni. Í Noregi 

fellur ljós undir skilgreiningu á mengun og sömu sögu er að segja um Finnland. Í öðrum 

löndum á borð við Bretland, Kanada, Frakkland og Ítalíu hafa verið sett ítarleg lög um 

ljósmengun og áhrif manngerðar lýsingar á nærumhverfið. Árið 2010 ályktaði þing 

Evrópuráðsins í Strassborg um hávaða- og ljósmengun. Ályktunin var notuð sem hvatning 

fyrir aðildarríki Evrópuráðsins og önnur ríki um að sameinast um viðbrögð við ljósmengun, 

meðal annars með því að móta lagaleg viðmið og fræða almenning um ljósmengun (Mörður 

Árnason o.fl., 2013).  

1.3 Næturhimins-ferðaþjónusta 

Fyrst ber að taka fram að sú ferðaþjónusta sem hér verður fjallað um er ferðaþjónusta tengd 

náttmyrkri og því sem næturhimininn hefur upp á að bjóða. Sumir gætu kallað það 

„myrkurferðaþjónustu” (e. dark tourism), en það er aftur á móti allt önnur gerð ferðaþjónustu. 

Aðalaðdráttarafl myrkurferðaþjónustu eru svæði þar sem sögulegur dauði, harmleikur eða 

annars konar hamfarir hafa átt sér stað (University of Central Lancashire, án árs). Slík 

ferðaþjónusta er því undanskilin í þessari umfjöllun.  
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Næturhimins-ferðaþjónusta (e. dark sky tourism) er nýr og sívaxandi ferðaþjónustugeiri í 

heiminum. Fáir nútímamenn hafa lært að meta næturhimininn og þekkja einungis „gerfi-

myrkur”, það er, umhverfi lýst upp af rafmagnsljósum, sem annars væri myrkvað. Fyrir 

mörgum er því næturhimininn bara innihaldslauslaus bakgrunnur (Nye, 2010). En margir hafa 

líka áhuga á að upplifa náttmyrkrið, sjá stjörnurnar, vetrarbrautina og náttúruna í tunglsljósi. 

Árið 2003 kom UNESCO af stað verkefninu „Astronomy and World Heritage” þar sem 

markmiðið var að vernda náttmyrkrið og stjörnuhimininn sem náttúruauðlind og arf allra 

jarðarbúa og komandi kynslóða. Ferðaþjónusta í tengslum við þetta er þar af leiðandi einstakt 

tækifæri fyrir fólk að upplifa næturhimininn, stjörnurnar, náttúruna í tunglsljósinu, og opna 

augu þess fyrir heimi sem það hafði kannski ekki gefið mikinn gaum áður (Rodrigues, 

Rodrigues og Peroff, 2014). Hér á landi má nefna norðurljósaferðir sem hluta af þessari gerð 

ferðaþjónustu, en meira verður fjallað um það í næstu köflum.  

1.3.1 Myrkurgarðar 

Myrkurgarðar (e. Dark Sky Parks) eru opinber svæði þar sem ljósmengun er takmörkuð og 

náttúrulegur næturhiminn er verndaður sem mikilvæg mennta-, menningar- og náttúruauðlind. 

International Dark-Sky Association hefur gefið út vottun og staðla sem skiptir þessum görðum 

upp í gull-, silfur- og bronsflokka eftir þeim myrkurgæðum sem þeir hafa upp á að bjóða. 

Þegar þetta er skrifað eru 16 garðar skráðir með þessa vottun (International Dark-Sky 

Association, 2014a). Fleiri verndarsvæði myrkurs er að finna um allan heim. Flest þessara 

svæða eru staðsett í Norður-Ameríku, en einnig eru nokkur svæði og garðar í Evrópu. Fyrsta 

verndarsvæðið var stofnað árið 1999 í Ontario fylki í Kanada og kallast það Torrance Barrens. 

Það var hins vegar ekki fyrr en árið 2007 að fyrsti alþjóðlegi myrkurgarðurinn fékk vottun 

IDA, en það var þjóðgarðurinn Natural Bridges National Monument sem staðsettur er í Utah í 

Bandaríkjunum (Rodrigues, Rodrigues og Peroff, 2014).  

1.3.2 Dæmi um erlendar fyrirmyndir 

Í grein sinni, Reconnecting with darkness, talar Tim Edensor um fegurð landslags og hvernig 

hægt sé að skynja einstaka eiginleika þess þegar horft er á það í tunglsljósi. Þessu lýsir hann út 

frá upplifun sinni af Galloway Forest Dark Sky Park, fyrsta myrkurgarði Bretlands. Hann segir 
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það að horfa, sé tengt fleiri skynfærum en bara sjón. Lykt, hljóð og snerting hafi einnig áhrif á 

upplifun okkar af landslagi og það sama gildi um ljós og birtustig. Þessi skynjun er að hans 

mati mun sterkari í myrkvuðu umhverfi en björtu. Upplifun hans af garðinum var einnig eins 

og hann væri gangandi um í geimnum. Edensor telur að í framtíðinni verði myrkrið betur 

metið, sérstaklega í ljósi aukinnar meðvitundar almennings um ljósmengun og sjálfbæra þróun 

(Edensor, 2013).  

Í þessari sömu grein segir Edensor frá ýmsum viðburðum sem tengjast myrkri. Eitt af því er 

gönguferð sem boðið er upp á í Manhattan í New York og kallast Dialouge in the Dark. Í 

henni eru þátttakendur blindaðir og þeir síðan leiddir um fimm ólík svæði í Manhattan. 

Markmið ferðarinnar er að upplifa blindu og öðlast betri skilning á aðstæðum blindra. Einnig 

nefnir Edensor veitingastaði þar sem algjört myrkur ríkir og á það að hafa sterkari áhrif á 

upplifun gestanna af matnum. Þessi dæmi sýna okkur að myrkrið getur gert okkur næmari 

fyrir öðrum skynjunum, sem sjónin annars yfirgnæfir (Edensor, 2013). 

Hér að ofan hefur verið fjallað um myrkurgarða og tilgang þeirra. Einn slíkan er að finna í 

Portúgal, Alqueva Dark Sky Reserve. Garðurinn var sá fyrsti í heiminum til að hljóta 

nafnbótina „Starlight Tourism Destination”. Í desember 2013 fékk hann svo önnur verðlaun 

Alþjóðaferðamálastofnunarinnar fyrir nýsköpun hjá frjálsum félagasamtökum. Svæðið sem 

inniheldur meðal annars stærsta uppistöðulón Evrópu, Lake Alqueva, er 250 ferkílómetrar að 

flatarmáli. Ljósmengun á svæðinu er í algjöru lágmarki, þótt þar sé að finna bæi og íbúðarhús. 

Það er sameiginlegt átak þeirra sex sveitarfélaga sem taka þátt í þróun verkefnisins að draga úr 

ljósmengun. Markmiðið er að koma á sjálfbærri stefnu um ljósnotkun á öllu svæðinu. Annað 

markmið er síðan að hámarka möguleika ferðaþjónustu á svæðinu. Margir hagsmunaaðilar og 

sérfræðingar koma að verkefninu, að ógleymdum heimamönnum, og vinna allir markvisst að 

þessu sameiginlega átaki. Aðstandendur verkefnisins hafa gert eins konar leiðarplan sem þeir 

kalla The Dark Sky Route, en það inniheldur reglur fyrir fyrirtæki sem hafa áhuga á að taka 

þátt í verkefninu. Þessi ferðaþjónustugrein er ekki mjög þróuð og margir eru byrjendur þegar 

kemur að stjörnuskoðun. The Dark Sky Route á að vera hjálpartæki sem leiðbeinir nýjum 

ferðaþjónustuaðilum við þróun sinnar vöru og hjálpa þeim að leiðbeina ferðamönnum sem 

margir hverjir hafa takmarkaða þekkingu á afþreyingunni. Þessi aðferð auðveldar öllum 
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aðilum að vera virkir þátttakendur í verkefninu og stefna að sameiginlegum markmiðum. Með 

þessum hætti má stuðla að hagnaði allra aðila sem koma að verkefninu, hvort sem um er að 

ræða heimamenn, ferðaþjónustuna eða ferðamennina. Þeir þættir sem hér hafa verið nefndir og 

sú samvinna sem þarna fer fram eru sagðir vera grundvöllur að velgengni Alqueva Dark Sky 

Reserve. Hins vegar er kallað eftir rannsóknum á því hvernig hægt sé að beita þessari aðferð á 

öðrum ólíkum svæðum (Rodrigues, Rodrigues og Peroff, 2014). 
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2 Skammdegismyrkur og ferðaþjónusta 

á Íslandi 

Í áðurnefndri skýrslu umhverfis- og auðlindaráðuneytisins er ítrekað minnst á að umræða hér á 

landi um ljósmengun og myrkurgæði sé frekar takmörkuð og tilviljanakennd, sem og að 

rannsókna í þessum efnum sé þörf. Þessu eru flestir sammála, hvort sem um er að ræða 

stjörnufræðinga, Ljóstæknifélagið, Vegagerðina, forsvarsmenn sveitarfélaga eða 

stjórnmálamenn. Í skýrslunni er sagt frá tilraunum sveitarfélaga til verndunar á myrkurgæðum 

og vitundarvakningar meðal almennings um gæði myrkurs, sérstaklega utan 

höfuðborgarsvæðisins. Landsbyggðin hefur þá sérstöðu að vera laus við ljósmengun í þeim 

mæli sem höfuðborgarbúar búa við. Umræða hefur verið í gangi um að mikilvægt sé að nýta 

þessa sérstöðu, það er, að geta boðið upp á náttúrulegt myrkur. Myrkurgæðum fylgir friður og 

ferðamenn sækja í næturhiminn. Einnig eru myrkurgæði eftirsóknarverð auðlind fyrir 

ljósmyndara (Mörður Árnason o.fl., 2013).  

Hér verður stuttlega gerð grein fyrir því hvernig myrkur og íslensk ferðaþjónusta tengjast og 

hvernig myrkrið nýtist sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn.  

2.1 Norðurljós 

Norðurljósin eru stór hluti af aðdráttarafli Íslands sem áfangastaðar fyrir ferðamenn yfir 

vetrarmánuðina. Þrátt fyrir það halda hvorki Ferðamálastofa né Samtök ferðaþjónustunnar 

utan um fjölda norðurljósaferða og þannig er ekki að finna neinar tölur yfir þennan þátt 

ferðaþjónustunnar. Vægi norðurljósaferða fyrir íslenska ferðaþjónustu hefur heldur ekki verið 

rannsakað. Gylfi Magnússon, dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, segir það vera 

hægara sagt en gert þar sem um flókna útreikninga væri að ræða. Inn í þá þyrfti meðal annars 

að meta til fjár ánægju sem ferðamenn hljóta af norðurljósaskoðun. Það væri að mati Gylfa 

eins og að meta til fjár upplifun íbúa höfuðborgarsvæðisins á því að njóta útsýnis af Esjunni 

(Mörður Árnason o.fl., 2013; Brjánn Jónasson, 2014). Vilborg Hannesdóttir hjá Iceland Travel 
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segir hins vegar að ekki sé flókið gera kannanir meðal ferðamanna innan hvers og eins 

fyrirtækis og að þau hjá Iceland Travel hafi góða reynslu af því. Rútubílsjórar geti dreift 

spurningalista í upphafi ferðar og tekið við honum að ferð lokinni. Síðan geti starfsmenn innan 

fyrirtækisins farið yfir kannanirnar, til dæmis á haustin þegar fjöldi ferðamanna er minni, og 

þannig þarf kostnaður við slíka rannsókn ekki að vera mikill (Vilborg Hannesdóttir, munnleg 

heimild, 21. apríl 2014).  

Í grein sem birtist á Vísi í janúar á þessu ári er meðal annars rætt við Michael Raucheisen 

markaðsstjóra Icelandair í Bandaríkjunum. Hann segir norðurljósin vera eitt helsta aðdráttarafl 

Íslands yfir vetrartímann fyrir Bandaríkjamenn og áætlar að á milli 35 og 40 prósent þeirra 

komi hingað með það að aðalmarkmiði að berja þau augum. Í sama streng tekur Ragnar 

Lövdal eigandi superjeep.is. Hann telur norðurljósin vera bestu söluvöruna fyrir Ísland á 

veturna og bendir á að ávinningur af þessari ferðaþjónustu felist ekki síður í því að 

ferðamennirnir kaupi gistingu, mat og ýmiskonar aðrar ferðir og þjónustu. Þannig sé virði 

norðurljósanna fyrir Ísland margfalt meira en þær milljónir sem ferðamennirnir borgi fyrir 

norðurljósaferðirnar sjálfar (Brjánn Jónasson, 2014). Friðrik Pálsson eigandi Hótels Rangár 

tekur í sama streng og segir óbeinu áhrifin frá norðurljósunum vera þrefalt meiri en beinu 

áhrifin (Friðrik Pálsson, munnleg heimild, 7. apríl 2014).  

Í ágúst á síðasta ári var rætt við Einar Bárðarson forstöðumann Höfuðborgarstofu í 

viðtalsþættinum Viðskipti með Sigurði Má. Þar talaði hann meðal annars um hinn upplýsta 

ferðamann og hvata hans til að sækja Ísland heim yfir vetrartímann. Hann sagði að slíkur 

ferðamaður viti, áður en hann kemur á áfangastaðinn, hvað hann ætlar að sjá. Við sem 

gestgjafar erum farin að gera okkur grein fyrir að margt sem okkur finnst ekkert spennandi, 

eins og til dæmis myrkur og vosbúð, er mjög spennandi fyrir aðra. Hann segir langflesta 

ferðamenn koma hingað yfir vetrartímann vegna norðurljósanna. Aðspurður um það hvers 

vegna ferðamenn velja Ísland, frekar en til dæmis Norður Noreg eða Svíþjóð, svaraði hann að 

ferðamenn telji svo margt annað spennandi og skemmtilegt vera í boði hér. Því sé ekki gripið í 

tómt þó að norðurljósin láti lítið fyrir sér fara (Sigurður Már Jónsson, 2013). 

Norðurljósaspár Veðurstofu Íslands hófust í október árið 2012. Þær eru mikilvægt innlegg í 

þennan hluta ferðaþjónustu á Íslandi. Þessar spár eru einstakar á heimsvísu en þær gefa 
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upplýsingar um virkni norðurljósa, birtustig og skýjahulu. Einnig má þar finna textaspá 

veðurfræðings um hvar líklegast sé að sjáist til norðurljósa á landinu (Veðurstofa Íslands, 

2012).  

Í Reykjavík, nánar tiltekið að Grandagarði 2, er að finna norðurljósasetrið Aurora Reykjavík. 

Þar gefst fólki kostur á að koma og fræðast um norðurljósin, sögu þeirra og staðreyndir, njóta 

fallegra ljósmynda og upplifa norðurljósastemningu með hjálp stórs hágæða skjávarpa (Aurora 

Reykjavík, án árs). Setrið var opnað í júní 2013 með það að markmiði að kynna norðurljósin, 

vísindi og sögur fyrir ferðamönnum og skólakrökkum, sem og að reka minjagripa- og 

greiðasölu. Markhópur fyrirtækisins í upphafi voru erlendir ferðamenn á aldrinum 18-70 ára, 

auk skólahópa. Helstu viðskiptavinir setursins hafa hingað til aðallega verið Bretar og 

Bandaríkjamenn, en upp á síðkastið hafa skólahóparnir og aðrir ferðamenn einnig byrjað að 

láta sjá sig. Frá opnun setursins hefur mesta aðsókn verið í marsmánuði. Upplifun ferðamanna 

af setrinu er æði misjöfn að sögn Harðar Elís Finnbogasons eiganda og framkvæmdarstjóra 

setursins. Hún fer aðallega eftir því hversu upplýstir gestir setursins eru áður en þeir koma á 

staðinn. Þannig eru vel upplýstir gestir margir hverjir með hóflegri væntingar en aðrir og 

upplifun þeirra verður því oft betri (Hörður Elís Finnbogason, tölvupóstur, 17. apríl 2014). 

2.2 Stjörnuskoðun 

Fyrsta félag áhugamanna um stjörnufræði á Íslandi var stofnað árið 1976 og ber nafnið 

Stjörnuskoðunarfélag Seltjarnarness. Árið 2000 gaf félagið út eins konar dreifibréf um 

ljósmengun og síðan þá hefur málefnið verið til stöðugrar umræðu í félaginu. Félagið hefur frá 

upphafi haft sjónauka á þaki Valhúsaskóla en vegna aukinnar ljósmengunar á 

höfuðborgarsvæðinu hafa verið áform um að flytja meginstarfsaðstöðuna á myrkurvænni stað. 

Hafnar eru viðræður við forsvarsmenn þjóðgarðsins á Þingvöllum um aðstöðu til 

stjörnuskoðunar á Hakinu ofan Almannagjár. Í framhaldinu gæti þarna orðið einskonar 

„Stjörnuskoðunarsetur Íslands”. Hakið er nú þegar vinsæll áfangastaður þeirra sem hyggjast 

skoða norðurljósin (Mörður Árnason o.fl., 2013).  

Á undanförnum árum hefur Þingvallanefnd í samstarfi við þjóðgarðinn á Þingvöllum unnið að 
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því að draga úr ljósmengun og bæta myrkurgæði í þjóðgarðinum. Lýsingu frá mannvirkjum á 

svæðinu er stillt í hóf og reynt er að slökkva ljós sem allra víðast að nóttu. Áhugi er hjá 

nefndinni og starfsliði þjóðgarðsins að athuga um alþjóðlega viðurkenningu fyrir þjóðgarðinn 

sem myrkur- eða stjörnustað (Mörður Árnason o.fl., 2013). Ólafur Örn Haraldsson sagði í 

viðtali vegna þessa verkefnis að gerð hefði verið úttekt á myrkurgæðum í þjóðgarðinum og 

staðfesti að viðræður væru í gangi við Stjörnuskoðunarfélag Seltjarnarness um að koma upp 

stjörnuskoðunarsetri Íslands á Þingvöllum. Gera þyrfti ráð fyrir slíkri aðstöðu við stækkun 

gestastofunnar sem nú er unnið að (Ólafur Örn Haraldsson, munnleg heimild, 4. apríl 2014).  

Fleiri staðir í grennd við höfuðborgarsvæðið henta vel til stjörnuskoðunar. Best þykir að fara 

langt út fyrir byggðina þar sem bjarma frá borgarljósunum gætir ekki. Auk Þingvalla þykja 

Kleifarvatn, Kaldársel og Hellisheiðin ákjósanleg svæði til stjörnuskoðunar að mati Sævars 

Helga Bragasonar formanns Stjörnuskoðunarfélags Seltjarnarness (Sævar Helgi Bragason, 

2005).  

2.3 Viðburðir 

Hérlendis eru ýmsir viðburðir haldnir árlega þar sem skammdegismyrkrinu er fagnað með 

margvíslegum hætti.  

2.3.1 Jarðarstundin 

Reykjavík tók í fyrsta skipti þátt í Jarðarstundinni (e. Earth Hour) árið 2012. Jarðarstundin er 

alþjóðlegur viðburður sem á rætur sínar að rekja til Sidney í Ástralíu. Þar var hann fyrst 

haldinn árið 2007, en í dag taka um 7000 borgir þátt í viðburðinum sem fer þannig fram að öll 

ónauðsynleg ljós eru slökkt í eina klukkustund. Markmið Jarðarstundarinnar er að vekja fólk 

til umhugsunar um orkunotkun sína og tengja heimsbyggðina saman í að sjá sóknarfæri í 

viðfangsefnum sjálfbærrar þróunar. Þannig er þáttaka hvers svæðis merki um skuldbindingu 

þess til jarðarinnar („Jarðarstundin tókst vel”, 2012; Earth Hour, 2014). Í ár var jarðarstundin 

haldin þann 29. mars og tóku Reykjavík og Seltjarnarnesbær þátt með því að kveikja ekki á 

götuljósum fyrr en klukkan 21:30 (Sunna Karen Sigurþórsdóttir, 2014). Einnig var slökkt á 

lýsingu við Ráðhúsið, Perluna og aðalbyggingu Háskóla Íslands. Á Háskólatorgi voru haldnir 
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myrkvaðir tónleikar þar sem meðal annars komu fram Ragnheiður Gröndal og Pálmi 

Gunnarsson („Margt býr í myrkvaðri borginni”, 2014).  

2.3.2 Dagar myrkurs 

Austurland fagnar myrkrinu árlega þegar staðið er fyrir menningarhátíð með drungalegu ívafi, 

undir yfirskriftinni Dagar myrkurs. Dagskrá hátíðarinnar stendur yfir í 10 daga og eru 

viðburðir haldnir um allt Austurland. Meðal þeirra fjölmörgu viðburða sem boðið var upp á 

árið 2013 má nefna Rökkurgöngu á Reyðarfirði, Kósíkvöld á Djúpavogi, Rökkurstund á 

Kolfreyjustað og Kertafleytingu á Fáskrúðsfirði. Einnig eru haldnir tónleikar, 

kvikmyndasýningar og listsýningar, sem og fjöldinn allur af tilboðum og uppákomum á 

veitingastöðum bæjanna (Visiteast, án árs).  

2.3.3 Flugeldar við Jökulsárlón 

Jökulsárlón hefur meðal annars verið markaðssett út frá þeirri sérstöðu sem felst í 

myrkurgæðum á svæðinu. Þar hafa meðal annars verið haldnar flugeldasýningar á ákveðnum 

tímum þar sem engin ljós eru sýnileg nema flugeldarnir. Þessum sýningum er hagað þannig að 

starfsmenn fara út á lónið á bátum og skjóta flugeldunum upp af ísjökum á þann hátt að ljósið 

frá þeim endurkastast frá jöklinum (Mörður Árnason o.fl., 2013).  

2.4 Ljósin í myrkrinu 

Hér að ofan hefur verið fjallað um ljós og þá ljósmengun sem af þeim hlýst. Ekki er hins vegar 

hægt að horfa fram hjá því að sum þessara ljósa eru aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Hér má sjá 

ýmis listaverk og sækja listviðburði sem fela í sér ljósadýrð í skammdegismyrkrinu. Skemmst 

er að segja frá Vetrarhátíð 2014 sem haldin var dagana 6.-15. febrúar. Yfirskrift hátíðarinnar í 

ár var „Magnað myrkur” og voru þemu margra viðburða samspil ljóss og myrkurs 

(Höfuðborgarstofa, 2014). Annað dæmi um þekkt fyrirbæri þar sem ljósið í myrkrinu er í 

aðalhlutverki er friðarsúla Yoko Ono í Viðey. Friðarsúlan var fyrst tendruð þann 9. október 

2007. Boðið er upp á sérstakar friðarsúluferðir út í Viðey á hverju kvöldi á meðan súlan lýsir 

(Elding, án árs). Sú umræða sem friðarsúlan fær og lesa má um í fjölmiðlum virðist skiptast í 

tvo flokka. Annars vegar eru það þeir sem líta á súluna sem góða kynningu fyrir land og þjóð 



	   20	  

og ákjósanlegt aðdráttarafl fyrir ferðamenn, enda komi margir langa leið til að vera viðstaddir 

tendrun hennar. Hins vegar hafa verið uppi raddir, og þá sérstaklega hjá þeim sem iðka 

stjörnuskoðun, um þá ljósmengun sem súlan veldur (Sævar Helgi Bragason, 2009; „Tendra 

friðarsúluna...”, 2014). 

Starfsfólk Bláa Lónsins hefur hugað mjög að myrkurgæðum við uppbyggingu heilsutengdrar 

ferðaþjónustu og fékk Bláa Lónið meðal annars Norrænu lýsingarverðlaunin árið 2006 fyrir 

myrkurgæði í heilsulindinni sem henti bæði gestum og náttúru (Mörður Árnason ofl., 2013).  

Að lokum má nefna flóðlýsingu fossa og annarra náttúrufyrirbæra, sem er að nokkru leyti 

hafin hér á landi. Slíkar flóðlýsingar eru umdeildar, en engin heildarstefna er til um slíkan 

gjörning í lögum eða reglugerðum (Mörður Árnason o.fl., 2013). Margir eru bæði með og á 

móti. Hugmyndin þykir í huga margra fráhrindandi en þeir sömu heillast svo af því hversu 

falleg útkoman verður. Magnfríður Ólöf Pálsdóttir hjá Travel East segir kosti flóðlýsingar vera 

þá að hægt sé að selja tvennskonar vöru á sama staðnum, þar sem allt önnur upplifun sé að sjá 

náttúruperlur upplýstar að næturlagi heldur en í dagsbirtu (Magnfríður Ólöf Pálsdóttir, 

munnleg heimild, 3. apríl 2014). Þórarinn Þór hjá Kynnisferðum tekur undir með Magnfríði og 

segir ferðamenn hrífast af flóðlýsingum náttúrufyrirbæra. Þetta þyki líka vera sérlega gott 

myndefni (Þórarinn Þór, munnleg heimild, 11. apríl 2014). Mikil ljósmengun stafar hins vegar 

frá flóðlýsingu og segir í skýrslu umhverfis- og auðlindaráðuneytisins að hún eigi stóran þátt í 

að mynda þann ljóshjúp sem liggur yfir borgum. Þar kemur einnig fram að flóðlýsing fossa 

gangi þvert á landkynningu náttúru Íslands meðal ferðamanna, þar sem allajafna sé fullyrt að 

þar gæti áhrifa mannsins lítið sem ekkert. Flóðlýsing geti spillt þeirri ánægju sem fylgir því að 

skoða náttúruundur við mismunandi tilbrigði náttúrulegrar birtu (Mörður Árnason o.fl., 2013). 

Vilborg Hannesdóttir starfsmaður Iceland Travel telur að flóðlýsingar gangi ekki í berhögg við 

landkynninguna, svo lengi sem þeim sé beitt í hófi. Að hennar mati er flóðlýsing í góðu lagi á 

fjölförnum svæðum á borð við Gullfoss og Geysi, þar sem nú þegar hafa verið lagðir 

göngustígar og fleira með það að markmiði að vernda náttúruna í kring. Hins vegar eigi þetta 

ekki við á fáfarnari og einangraðri svæðum á borð við Þórsmörk og Landmannalaugar 

(Vilborg Hannesdóttir, munnleg heimild, 21. apríl 2014).  
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3 Aðferðafræði og framkvæmd 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim aðferðum sem notaðar voru við gerð 

rannsóknarinnar, sagt frá því hvernig gagna var aflað og hvernig úr þeim var unnið. Einnig 

verða annmarkar rannsóknarinnar ræddir. 

3.1 Aðferðir 

Í þessari rannsókn var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research 

method). Öfugt við megindlegar rannsóknaraðferðir, þar sem tölur og mælingar eru í 

lykilhlutverki, beinast eigindlegar aðferðir að eðli rannsóknarefnisins og rannsakandinn reynir 

að skilja og útskýra það út frá þáttum eins og skoðunum, upplifun, atferli og umhverfi þess 

fólks sem verið er að rannsaka eða tengist rannsóknarefninu með einhverjum hætti (Berg, 

2007).   

Nefna má tvennar ástæður fyrir því að eigindlegar rannsóknaraðferðir urðu fyrir valinu. Fyrri 

ástæðan er sú að mjög takmarkað magn tölulegra upplýsinga, sem og fyrri rannsókna og 

íslenskra gagna, er að finna um það efni sem hér er til umfjöllunar. Þannig má segja að 

megindlegar aðferðir hafi ekki verið möguleiki að þessu sinni. Síðari ástæðan er sú að með 

eigindlegum rannsóknaraðferðum var hægt að fá dýpri skilning á efninu og fjölbreyttari 

umfjöllun þar sem rannsakandinn gat rýnt í rannsóknarefnið frá ólíkum sjónarhornum og sett 

það í samhengi við heildarumfjöllun verkefnisins. 

Til að afla almennra upplýsinga og öðlast dýpri skilning á rannsóknarefninu voru tekin viðtöl 

við aðila sem tengdust rannsóknarefninu með mismunandi hætti. Úrtakið var markmiðsúrtak 

(e. purposive samples), það er, úrtak sem valið var sérstaklega með tilliti til rannsóknarefnisins 

og út frá fyrirfram settum markmiðum rannsóknarinnar. Við val á slíku úrtaki er oft reynt að fá 

sem mesta breidd í viðmælendahópinn þannig að rannsakandinn geti fengið upplýsingar út frá 

sem flestum sjónarhornum. Fjöldi viðmælenda takmarkaðist af þeim tímaramma sem 
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verkefninu var settur og umfangi þess. Viðtölin voru í formi hálf-formlegra viðtala (e. 

semistandardized interviews) þar sem farið var eftir ákveðnum spurningalista en röðun, 

orðalagi og spurningum breytt eftir þörfum hvers og eins viðmælanda. Markmið með notkun 

þessarar aðferðar var að fá ítarlegri svör og upplýsingar umfram þau svör sem annars hefðu 

fengist út frá spurningalistanum (Berg, 2007).  

3.2 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Í upphafi vinnuferlisins var gerð rannsóknaáætlun til þess að halda utan um skipulag 

rannsóknarvinnunnar. Í rannsóknaráætluninni kom meðal annars fram vinnuheiti verkefnisins, 

rannsóknarspurning, líklegar heimildir og tímasett verkáætlun. Einnig var þar að finna 

markmið verkefnisins sem var að gera stöðuyfirlit yfir ferðaþjónustu á Íslandi sem nýtir sér 

skammdegismyrkrið og gera grein fyrir því á hvaða hátt myrkrið er selt sem 

ferðaþjónustuvara. 

Gagnaöflun fræðilegra heimilda fór fram á tímabilinu 25. janúar til 23. apríl 2014. Gagna var 

aðallega aflað úr bókum og ritrýndum greinum sem fundnar voru með hjálp leitarvéla eða í 

gegnum vefsíður Ferðamálastofu og International Dark Sky Association. Þann 21. mars var 

haft sambandi við tíu aðila með tölvupósti þar sem verkefnið var kynnt, spurningalisti sendur 

og óskað eftir viðtali, sjá Viðauka I. Svarhlutfall var 50% og í kjölfarið ákveðinn viðtalstími. 

Alls voru því tekin fimm viðtöl og þau notuð sem grundvöllur fyrir rannsóknina. Það var mat 

rannsakanda að þeir viðmælendur sem valdir voru gætu gefið góða innsýn í stöðu mála og 

framtíðarhorfur ferðaþjónustu á Íslandi sem nýtir sér næturhimininn. Þá var vonast eftir 

upplýsingum frá þeim hvað varðar núverandi framboð og eftirspurn, en eins og áður segir eru 

slíkar upplýsingar af skornum skammti. Einnig voru þeir beðnir um að segja skoðun sína á því 

hvaða þýðingu þessi gerð ferðaþjónustu gæti haft fyrir ferðaiðnaðinn á Íslandi. Vegna 

óviðráðanlegra aðstæðna voru viðtölin tekin símleiðis. Sérstakur upptökubúnaður var notaður 

til þess að taka upp símtölin og tókst mjög vel til.  

Fyrsta viðtalið fór fram fimmtudaginn 3. apríl 2014 klukkan 15:30-15:50. Viðmælandinn var 

Magnfríður Ólöf Pétursdóttir, markaðstjóri og eigandi Travel East. Fyrirtækið var stofnað árið 
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2011 með það að markmiði að draga fram sérstöðu Austurlands og koma henni á markað í 

formi afþreyingar. Magnfríður Ólöf var ein af stofnendum fyrirtækisins. Travel East sérhæfir 

sig í sölu ferða og afþreyingu á Austurlandi. Einnig sinnir það viðburðaskipulagningu ásamt 

markaðsmálum fyrir stofnanir, fyrirtæki og einstaklinga. Markhópur fyrirtækisins eru 

ferðamenn frá Bretlandi, Bandaríkjunum, Skandinavíu og Vestur-Evrópu. Mikilvægustu 

viðskiptavinir fyrirtækisins eru innlendar ferðaskrifstofur og í gegnum þær koma flestir gestir 

þess, að stærstum hluta Bretar og Bandaríkjamenn. Þessir viðskiptavinir eru aðallega um 

þrítugt eða eldri. Hvað íslenska viðskiptavini varðar þá eru þeir helst stofnanir sem leita til 

Travel East vegna viðburðaskipulagningar fyrir óvissuferðir eða ráðstefnur (Magnfríður Ólöf 

Pétursdóttir, munnleg heimild, 3. apríl 2014).  

Annað viðtalið fór fram föstudaginn 4. apríl 2014 klukkan 12:00-12:30. Viðmælandinn var 

Ólafur Örn Haraldsson þjóðgarðsvörður í þjóðgarðinum á Þingvöllum. Ólafur hefur starfað í 

rúm 4 ár sem þjóðgarðsvörður. Í rekstri þjóðgarðsins felst varðveisla náttúru, sögu og 

menningar staðarins. Einnig þarf að sjá um varðveislu heimsminjaskráningar Þingvalla og 

fræða sem flesta um þessa þætti. Markhópur fyrirtækisins er, að sögn Ólafs Arnar, allir þeir 

sem vilja koma til Þingvalla, þar á meðal Íslendingar og allir erlendir ferðamenn. Ólafur Örn 

tók skýrt fram að starfsfólk og stjórn þjóðgarðsins á Þingvöllum hefði mikinn áhuga á því 

málefni sem þetta verkefni fjallar um (Ólafur Örn Haraldsson, munnleg heimild, 4. apríl 

2014).  

Þriðja viðtalið fór fram mánudaginn 7. apríl 2014 klukkan 13:40-14:15. Viðmælandinn var 

Friðrik Pálsson eigandi og framkvæmdastjóri Hótels Rangár. Hann sagðist hafa starfað sem 

slíkur í rúm 11 ár, eða frá því hann keypti hótelið. Hótelið er fjögurra stjörnu, háklassa hótel 

að sögn Friðriks. Viðskiptavinir hótelsins eru gríðarlega fjölbreyttir, allt frá venjulegum 

fjölskyldum sem koma til að gera vel við sig, upp í mikla ríkisbubba og milljónamæringa. Ef 

viðskiptavinir eru flokkaðir eftir löndum kemur í ljós að Bretar eru fjölmennastir, 

Bandaríkjamenn koma þar á eftir ásamt Íslendingum og síðan má nefna Hollendinga, Belga, 

Þjóðverja, Japani, Hong Kong búa og fleiri. Fyrir nokkrum árum byrjaði starfsliðið að 

markaðssetja norðurljósin og hefur það gengið gríðarlega vel að sögn Friðriks. Þau hafa nú 

fjárfest í tveimur fyrsta flokks sjónaukum og útbúið sérstakt stjörnuskoðunarhúsnæði með 
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afrennanlegu þaki þar sem þau ætla að bjóða gestum að skoða stjörnuhimininn (Friðrik 

Pálsson, munnleg heimild, 7. apríl 2014).  

Fjórða viðtalið fór fram föstudaginn 11. apríl 2014 klukkan 11:20 – 11:50. Viðmælandinn var 

Þórarinn Þór, sviðsstjóri sölu- og markaðssviðs hjá Kynnisferðum (e. Reykjavik Excursions). 

Rekstur Kynnisferða hefur varað frá árinu 1968, en Þórarinn hefur starfað þar síðan árið 2007. 

Aðalstarfsemi fyrirtækisins eru dagsferðir frá Reykjavík og Flugrútan í tengslum við komur og 

brottfarir á Leifstöð. Einnig er boðið upp á hópferðir, hringferðir og rútuleigu. Fyrirtækið 

hefur yfir að ráða um 80 rútubílum og 10 strætisvögnum. Á sumrin rekur fyrirtækið sérstakt 

leiðakerfi, það er áætlunarrútur sem flytja fólk um allt land. Til að auka þjónustuna var komið 

á laggirnar bílaleigu síðastliðið haust. Markhópur fyrirtækisins er mjög breiður sem orsakast af 

fjölbreyttu vöruúrvali. Erlendir ferðamenn eru þó í miklum meirihluta. Markmið fyrirtækisins 

er skýrt, en það er að vera fyrsti valkostur ferðamanna í alhliða þjónustu (Þórarinn Þór, 

munnleg heimild, 11. apríl 2014).  

Fimmta viðtalið fór fram mánudaginn 21. apríl 2014 klukkan 13:30 – 13:55. Viðmælandinn 

var Vilborg Hannesdóttir verkefnastjóri innan mannauðsstjórnar hjá Iceland Travel. Eins og er 

leysir hún af mannauðsstjóra. Vilborg hefur verið fastráðinn starfsmaður hjá Iceland Travel 

síðan í september 2013, en áður hafði hún unnið verkefni fyrir fyrirtækið. Iceland Travel er 

eitt af dótturfyrirtækjum Icelandair og hefur starfað í núverandi mynd síðan rétt fyrir 

aldamótin. Fyrirtækið fer ört vaxandi og töluverð fjölgun starfsmanna hefur átt sér stað á 

síðustu árum. Markhópurinn eru erlendir ferðamenn á öllum aldri enda býður fyrirtækið upp á 

fjölbreytt úrval ferða og afþreyingar. Helstu markaðssvæði þess hafa verið Evrópa og 

Bandaríkin, en nú hefur einnig Asíumarkaður bæst í þennan hóp. Markhópur fyrirtækisins 

fellur að hluta saman við markhóp Icelandair sem nú hefur boðið upp á aukna möguleika á 

tengiflugi til Asíu. Iceland Travel þjónustar 51% þeirra farþega sem koma sjóleiðis til Íslands 

(Vilborg Hannesdóttir, 21. apríl 2014).  

Allir viðmælendur veittu samþykki þess eðlis að vitna mætti í þá í verkefninu.  



	   25	  

3.3 Annmarkar 

Þau viðtöl sem tekin voru skiptu sköpum fyrir verkefnið. Fleiri viðtöl hefðu hins vegar getað 

gefið ennþá betri sýn á málefnið. Einnig verður það að teljast til annmarka að viðtölin voru 

tekin símleiðis. Betri félagsleg tengsl geta náðst milli rannsakanda og viðmælenda augliti til 

auglitis (Berg, 2007). Engu að síður telur rannsakandi niðurstöðurnar gefa góða innsýn í 

viðhorf fólks sem kemur að þessari ferðaþjónustu. Hægt er að setja spurningarmerki við 

viðtalstækni rannsakanda sem hafði litla reynslu og þjálfun til slíks. Það sýnir sig helst í að 

eftirfylgni mikilvægra spurninga hefði mátt vera markvissari. Viðtölin gengu þó betur fyrir sig 

þegar á leið og gekk vel að taka þekkingu og umræðu úr fyrri viðtölum inn í þau seinni. 

Þannig varð til eins konar keðja sem skapaði dýpri umræðu og markvissari niðurstöður.  

Talsvert magn heimilda er að finna sem tengist því efni sem hér er fjallað um. Gallinn er hins 

vegar sá að flestar þessara heimilda eru erlendar og því oftar en ekki erfitt að nýta þær í 

umfjöllun um ferðaþjónustu á Íslandi, öðruvísi en sem viðmið. Íslenskar rannsóknir og 

heimildir eru ekki margar að mati rannsakanda og fleiri taka í sama streng, til dæmis 

viðmælendur rannsóknarinnar.  

Þegar ráðist var í gerð þessa verkefnis var rannsakandi lítið fróður um málefni 

rannsóknarefnisins. Það hafði í för með sér kosti og galla. Kostirnir voru sem dæmi þeir að 

heimildaöflun og rannsóknarvinnan var mjög spennandi þar sem alltaf kom eitthvað nýtt og 

spennandi fram. Gallarnir voru þeir að rannsakandinn hafði litla sem enga reynslu af þessari 

gerð ferðaþjónustu, sem hafði vissulega áhrif á það hversu markviss rannsóknarvinnan gat 

orðið. Það má hins vegar nefna að rannsakandinn varð ekki fyrir vonbrigðum með 

rannsóknarefnið og hefur eftir þessa vinnu mikinn áhuga á að upplifa og fræðast meira um 

það.  
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4 Greining á næturhimins-ferðaþjónustu 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum sem fram komu í rannsókninni með það að 

markmiði að gefa skýrari mynd af stöðu mála hér landi hvað næturhimins-ferðaþjónustu 

varðar. Aðallega verður stuðst við upplýsingar sem fengust úr viðtölunum og reynt að hagnýta 

reynslu og skoðanir þeirra sem vinna við eða í kringum þessa ferðaþjónustu út frá þeim 

spurningum sem lagðar voru fyrir viðmælendurna. Um opin viðtöl var að ræða og þar af 

leiðandi voru upplýsingar og skoðanir fyrri viðmælenda hafðar með í umræðu þeirra viðtala 

sem á eftir komu, og svo koll af kolli. Þannig skapaðist í nokkrum tikvikum dýpri umræða um 

viss málefni, eins og mun koma í ljós í kaflanum.  

Þessum kafla er skipt í undirkafla eftir þeim málefnum sem hæst bar á góma við gerð 

rannsóknarinnar. Fyrst verður rætt um íslenska skilgreiningu hugtaksins dark sky tourism og í 

kjölfarið verður fjallað um framboð og eftirspurn. Í framhaldi af því verða ræddir hvatar og 

upplifun þeirra ferðamanna sem sækja landið heim yfir vetrartímann, auk þess að skoðað 

verður gildi greinarinnar fyrir íslenska ferðaþjónustu. Að lokum verður litið til framtíðar út frá 

möguleikum þessarar ferðaþjónustugreinar hérlendis.   

4.1 Skilgreining 

Erfiðlega hefur gengið til þessa að setja fram markvissa skilgreiningu á hugtakinu 

næturhimins-ferðaþjónusta (e. Dark Sky Tourism) og undirgreinum hennar, aðra en þá að þetta 

sé ferðaþjónusta þar sem náttmyrkrið og myrkurgæði eru nýtt sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn 

(Rodrigues, Rodrigues og Peroff, 2014). Sú íslenska þýðing sem hér er notuð fyrir hugtakið er 

hugarsmíð höfundar og var upphaflega ætluð sem vinnuhugtak við gerð verkefnisins. Ætlunin 

var að fá betri þýðingu á hugtakinu frá viðmælendum. Þeir virtust hins vegar standa í sömu 

sporum og höfundur og þannig varð úr að notast áfram við orðasambandið næturhimins-

ferðaþjónusta sem þýðingu á Dark Sky Tourism.  
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Friðrik taldi hugsanlega ástæðu fyrir þessum skorti á íslensku hugtaki vera að lítil sem engin 

not væru fyrir það. Þetta rökstuddi hann með því að langmesta eftirspurnin er frá erlendum 

gestum og við þá er sjaldnast töluð íslenska. Öll markaðssetning og þess háttar fer því fram á 

ensku þar sem orðasambandið dark sky tourism er notað. Til að undirstrika þetta lýsti hann því 

þegar tilkynnt væri á hótelinu að nú sæist til norðurljósa. Þá þytu allir útlendingar út en flestir 

Íslendingar sætu áfram inni, enda flestir séð norðurljósin oft og mörgum sinnum (Friðrik 

Pálsson, munnleg heimild, 7. apríl 2014). Þórarinn Þór var á sama máli og Friðrik og sagði að 

þeirra vinna hjá Kynnisferðum færi nánast einungis fram á ensku, allt prentað efni frá þeim 

væri á ensku sem og heimasíðan, nema sá hluti þar sem fjallað er um flugrútuna (Þórarinn Þór, 

munnleg heimild, 11. apríl 2014).  

4.2 Framboð og eftirspurn 

Næturhimins-ferðaþjónusta er ekki gömul í hettunni hér á landi. Hún hefur að langmestu leyti 

haft norðurljósin sem þungamiðju og að mati Friðriks hefur allt annað sem tengist þessari gerð 

ferðaþjónustu verið vanmetið hingað til. Hann telur stjörnuskoðun til að mynda vera auðlind 

sem hægt væri að nýta betur. Þannig eigi Íslendingar mjög mikið inni í því að reyna að selja þá 

upplifun sem erlendir ferðaþjónustuaðilar nota til að höfða til fólks, til dæmis í 

myrkurgörðum. Hann vitnaði í samtal sitt við framkvæmdastjóra Dark-Sky Associaton sem 

sagði að um leið og þau hjá samtökunum ná að benda fólki á hvað það er að missa af miklu, þá 

vakni áhuginn. Hann sagði gríðarlega hugarfarsbreytingu hafa orðið í Bandaríkjunum á síðustu 

árum hvað þessi málefni varðar (Friðrik Pálsson, munnleg heimild, 7. apríl 2014).  

Vilborgu finnst mikilvægt að tengja þessa ferðaþjónustugrein við fleiri þætti en bara 

næturhimininn. Þannig eru dimmir hellar og myrkar gjótur dæmi um mögulega staði sem hægt 

væri að bjóða fólki að fara á og upplifa myrkur. Hún telur mikilvægt að bjóða upp á myrkur í 

fjölbreyttum búningi. Einnig er að hennar mati mikilvægt að tengja saman myrkur og kyrrð og 

jafnvel sögur af huldufólki og draugum í kjölfarið. Aftur á móti telur hún myrkrið ekki geta 

staðið eitt og sér sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn, heldur megi frekar nota það sem einn af 

mörgum afþreyingarmöguleikum (Vilborg Hannesdóttir, 21. apríl 2014).  
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Þórarinn telur Íslendinga oft vera heldur seina til við þróun nýrra vara fyrir nýja markhópa þar 

sem við erum of upptekin við að sinna þeirri eftirspurn sem þegar er til staðar. Hann sagði þó 

Kynnisferðir hafa gert tilraunir í vetur með lengri norðurljósaferðir þar sem meira var lagt í 

stjörnuskoðun og þá upplifun sem myrkrinu fylgir. Notast var við stjörnusjónauka sem er 

tengdur við myndavél og mæltist það mjög vel fyrir. Þórarinn sagði mikinn áhuga vera hjá 

einstaklingum og erlendum fyrirtækjum fyrir þess háttar ferðum og tækifæri fælust klárlega í 

þessu, en eins og með svo margt annað þá tekur tíma að byrja með eitthvað nýtt og vanda þarf 

til verks ef vel á að fara (Þórarinn Þór, munnleg heimild, 11. apríl 2014). 

Norðurljós hafa verið vinsælt aðdráttarafl fyrir ferðamenn sem koma til Íslands og gista í 

Reykjavík. Ferðamennirnir koma með það að markmiði að sjá norðurljósin og langflestir 

þeirra gera sér einnig grein fyrir því að þau láti ekki alltaf sjá sig. Þó er það ekki algilt og í 

hópi viðskiptavina Kynnisferða eru gestir sem koma hingað til lands í norðurljósaferðir yfir 

hásumar og gera sér þar af leiðandi ekki grein fyrir því að hér sé bjart allan sólarhringinn og 

engin norðurljós að sjá. Friðrik viðraði áhyggjur sínar af þeim ferðamönnum sem koma til 

Reykjavíkur gagngert til að sjá norðurljós.  

Þessir ferðamenn eyða mestum tíma sínum í borginni, borða kannski á milli klukkan 19 og 21 og 

eftir það er þeim smalað upp í rútur og þeir keyrðir á myrkurvænni svæði ef útlit er fyrir sæmilegt 

skyggni. Þar eru þeir síðan í um tvær klukkustundir og eftir það er keyrt í bæinn. En eins og við 

vitum geta norðurljósin látið sjá sig snemma á kvöldin, snemma á morgnana eða á miðri nóttu. 

Þess vegna er þessi gerð ferðaþjónustu í Reykjavík í raun eins konar vörusvik þar sem 

ferðamennirnir hafa ekki aðgang að auðlindinni allan sólarhringinn. Þetta er eins og ferðamaður 

sem kaupir sér 12 tíma veiði í einhverri á, en fær bara að vera við ána í 3 tíma af þessum 12 

(Friðrik Pálsson, munnleg heimild, 7. apríl 2014).  

Þau á Rangá eru með sérstakan næturvörð sem fylgist með norðurljósum og vekur gesti ef til 

þeirra sést. Líkurnar á því að sjá norðurljós eru því mun meiri þar heldur en í Reykjavík, eða 

80% ef gestur gistir í 3 nætur á Hótel Rangá. Aðspurður um þetta sagði Þórarinn þau hjá 

Kynnisferðum hafa brugðist við á þann hátt að bjóða upp á tvær brottfarir, aðra klukkan 19:30 

og hina klukkan 21:00, og þannig geti gestirnir stjórnað þessu meira sjálfir (Friðrik Pálsson, 

munnleg heimild, 7. apríl 2014; Þórarinn Þór, munnleg heimild, 11. apríl 2014). 
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Ólafur drap á mikilvægi aðstöðu fyrir ferðamenn. Í ljósi mikillar aukningar í komu 

ferðamanna þarf að hans mati að auka öryggi farþega á vegum og bílaplönum og skapa betri 

hreinlætisaðstöðu. Hann telur slæma aðstöðu vera eina helstu ógn þessarar 

ferðaþjónustugreinar (Ólafur Örn Haraldsson, munnleg heimild, 4. apríl 2014).  

4.3 Hvatar og upplifun ferðamanna 

Stór hluti þeirra erlendu ferðamanna sem koma til Íslands yfir vetrartímann kemur í von um að 

sjá norðurljós. Á undanförnum árum hefur umfjöllun fjölmiðla mikið snúist um norðurljósin 

og virkni þeirra hér á landi. Þórarinn sagði ferðamenn sem koma í norðurljósaferðir skiptast í 

tvo hópa; annars vegar þá sem hafa það sem eitt af lífsmarkmiðum sínum að sjá norðurljós 

minnst einu sinni á ævinni og hins vegar þá sem ferðast um heiminn til að sjá norðurljós frá 

mörgum stöðum og sjónarhornum. Síðan nefndi hann að Japanir og aðrir Asíubúar væru 

sérstaklega uppteknir af því að sjá norðurljós og í þeim hópi væru það einkum pör sem kæmu í 

slíkar ferðir. Þau líta á norðurljósin sem einhvers konar frjósemistákn (Þórarinn Þór, munnleg 

heimild, 11. apríl 2014). 

Viðmælendur voru almennt sammála um að skammdegismyrkrið sem einkennir Ísland yfir 

vetrartímann hafi fremur jákvæð áhrif á ferðamennina. Þeir töldu ferðamennina flesta vera vel 

upplýsta og undirbúna undir myrkrið. Hins vegar töldu þeir myrkrið sjálft ekki endilega vera 

aðdráttaraflið og bentu á að ferðamennirnir nýti tímann vel þær klukkustundir sem bjart er. 

Þórarinn sagði þó marga sem ekki hafa komið til Íslands vera hrædda við tilhugsunina um 

skammdegismyrkrið og að hugsanlega þyrfti að sýna meira fram á jákvæðar hliðar myrkursins 

í umfjöllun erlendis. Aftur á móti væru áhrifin af myrkrinu nánast undantekningarlaust jákvæð 

þegar ferðamennirnir eru komnir á staðinn (Þórarinn Þór, munnleg heimild, 11. apríl 2014). 

Vilborg sagði suma ferðamenn hræðast það að ferðast mikið um í myrkri. Hér er auðn sem 

fyrir mörgum er framandi og sumir ferðamenn fá hálfgerða innilokunarkennd þegar þeir sjá 

ekki mikið út um bílrúðuna, til dæmis vegna myrkurs eða snjókomu (Vilborg Hannesdóttir, 

munnleg heimild, 21. apríl 2014). 
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Allir viðmælendur voru sammála því að stjörnuskoðun væri vannýtt aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn. Magnfríður Ólöf taldi markhópinn geta verið ferðamenn sem koma úr stórborgum 

heimsins þar sem næturhimininn er hulinn móðu af ljósmengun. Auk þess að komast úr 

stórborgunum og sjá stjörnurnar fæli þessi ferðaþjónusta einnig í sér einstaka upplifun, það er, 

að upplifa eitthvað óþekkt, upplifa kyrrð og jafnvel einhverja mystík (Magnfríður Ólöf 

Pétursdóttir, munnleg heimild, 3. apríl 2014). Vilborg telur þann hóp sem sækist eftir 

stjörnuskoðun vera heldur takmarkaðan. Hún telur að mögulegt sé að bjóða upp á 

stjörnuskoðun fyrir breiðari markhóp, en þá þurfi að gera það á réttan hátt og setja 

afþreyinguna í réttan búning. Hún metur það sem svo að einstaklingar sem enga reynslu hafa 

af stjörnuskoðun þurfi eitthvað sem kemur þeim á sporið og veki áhuga. Í því samhengi nefndi 

hún sérstakt stjörnuskoðunartjald í eigu Snævarrs Guðmundssonar. Í því er hægt að skoða 

stjörnurnar í nærmynd og þannig væri hægt að setja upp tjaldið úti í náttúrunni, kynna 

stjörnurnar og síðan sjá þær í kjölfarið á næturhimninum (Vilborg Hannesdóttir, 21. apríl 

2014).  

Stór hluti þeirra ferðamanna sem koma hingað yfir vetrartíman tilheyrir hópi hinna upplýstu 

ferðamanna. Einkenni þeirra eru meðal annars að þeir eru vel upplýstir um áfangastaðinn áður 

en þeir koma. Margir þeirra segjast bara ætla að koma aftur ef þeir sjá ekki norðurljósin í þetta 

skiptið. Hins vegar snúast ranghugmyndir þeirra stundum um það að þeir búast við meiri snjó 

á Íslandi og verða þeir jafnvel oft fyrir vonbrigðum með snjóleysið (Friðrik Pálsson, munnleg 

heimild, 7. apríl 2014). 

En af hverju Ísland frekar en aðrar norðlægar slóðir? Þórarinn útskýrði að fyrir marga væri 

töluvert ódýrara að koma hingað í norðurljósaferð miðað við önnur svæði. Hann nefndi sem 

dæmi að fyrir Breta væri mun dýrara að fara til Noregs að sjá norðurljósin, fljúga til Osló og 

síðan þaðan lengra norður, í stað þess að fara til Íslands. Hefðbundnar norðurljósaferðir frá 

Reykjavík væru síðan að hans mati ódýrar eða 5400 krónur fyrir þriggja tíma ferð. Hann sagði 

að þau hjá Kynnisferðum ynnu mikið í samstarfi við önnur fyrirtæki. Hann kallaði þau líka 

hálfgerð sníkjudýr af því þau nýta sér markaðsherferðir Norðmanna til að auglýsa sig á sama 

tíma þannig að viðskiptavinurinn geti séð verðmuninn. Hann sagði verð hafa gríðarlega mikið 

að segja í þessum bransa (Þórarinn Þór, munnleg heimild, 11. apríl 2014). 
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4.4 Gildi fyrir íslenskan ferðaiðnað 

Að mati viðmælenda er gildi þessarar ferðaþjónustugreinar, og þá sérstaklega norðurljósanna, 

gríðarlegt fyrir íslenskan ferðaiðnað. Þórarinn segir áhrifin kannski ekki vera þau að hagnaður 

af norðurljósaferðunum sjálfum sé svo mikill, heldur öll þau óbeinu áhrif sem þeim fylgja. 

Mikilvægast í þessu sé samt að stærstur hluti þeirra ferðamanna sem hingað koma yfir 

vetrartímann kemur vegna norðurljósanna. Þau eru hvati ferðamanna að Íslandsför! Verslun, 

rekstur hótela og veitingahúsa og önnur þjónusta byggist síðan meira og minna á þessum 

ferðamönnum yfir vetrartímann (Þórarinn Þór, munnleg heimild, 11. apríl 2014).  

Ferðaþjónusta sem byggir á skammdegismyrkrinu og þeim töfrum sem í því leynast fellur vel 

að þeirri ímynd sem Ísland hefur skapað sér sem áfangastaður ferðamanna að mati Ólafs 

Arnar. Hann segir helsta aðdráttarafl íslenskrar ferðaþjónustu vera náttúru og ósnortin víðerni 

sem óvíða er að finna á Vesturlöndum. Þórarinn hefur hins vegar áhyggjur af því að þessi 

ímynd standist ekki væntingar ferðamanna vegna þeirrar massaferðaþjónustu (e. mass tourism) 

sem hann telur vera á suðvesturlandinu og á Akureyri á þeim tíma þegar 

ferðamannastraumurinn er sem mestur (Ólafur Örn Haraldsson, munnleg heimild, 4. apríl 

2014; Þórarinn Þór, munnleg heimild, 11. april 2014).  

Allir viðmælendur voru spurðir hvort þeir telji þessa ferðaþjónustugrein geta hjálpað til við að 

minnka þá árstíðasveiflu sem til staðar er í íslenskri ferðaþjónustu og rætt hefur verið um hér 

að framan. Allir svöruðu þessari spurningu játandi og flestir töldu mikil tækifæri felast í 

þessari ferðaþjónustugrein. Mikilvægt væri hins vegar að halda rétt á spöðunum og gera þetta 

vel með langtímaáhrif í huga. Gott dæmi um svæði þar sem vel hefur til tekist í þróun 

næturhimins-ferðaþjónustu er Alqueva í Portúgal, en þar hafa allir hagsmunaaðilar tekið 

höndum saman um að skapa ferðaþjónustu á skipulagðan hátt sem nýst getur bæði 

heimamönnun, ferðaþjónustuaðilum og ferðamönnum á jákvæðan hátt. Þær leiðir sem þar eru 

farnar gætu verið leiðarljós fyrir Íslendinga ef fleiri rannsóknir yrðu gerðar í tengslum við þær 

(Rodrigues, Rodrigues og Peroff, 2014).  

Friðrik sagði að þessi ferðaþjónusta skipti sköpum fyrir fyrirtæki eins og Hótel Rangá. Að geta 

rekið hótel í 12 mánuði á ári og vera nánast með sömu nýtingu jafnt sumar sem vetur væri 
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algjör bylting, bæði í hagkvæmni og líka á þann hátt að geta haldið starfsfólki allt árið. Þannig 

þyrfti ekki að byggja fyrirtækið upp á hverju vori. Þetta sé því stórt skref í rétta átt í að gera 

ferðaþjónustuna að alvöru heilsárs atvinnugrein (Friðrik Pálsson, munnleg heimild, 7. apríl 

2014). Þórarinn benti á að þessi ferðaþjónustugrein hefði nú þegar breytt árstíðasveiflunni í 

þeirra rekstri, þannig að nú væri seinni hluti apríl og maí auk september og október orðnir 

rólegustu mánuðirnir. Hann nefndi að tekjur Kynnisferða í febrúar á þessu ári hafi verið 80% 

af tekjum þeirra í júlí síðastliðnum. Þannig væri hávetur orðinn jafn mikilvægur og hásumar í 

þeirra rekstri (Þórarinn Þór, munnleg heimild, 11. april 2014). 

Í kjölfar umræðu um áhrif á árstíðasveifluna var spurt hvort þessi ferðaþjónusta gæti nýst sem 

tæki til að dreifa ferðamönnum betur um landið yfir vetrartímann. Skiptar skoðanir voru á því. 

Magnfríður Ólöf taldi þurfa mun meira en bara myrkrið til að dreifa ferðamönnum um landið 

allt yfir vetrartímann, en það gæti vissulega hjálpað til í samstarfi við aðra afþreyingu og 

þjónustu. Það væri líka styrkleiki að geta alltaf staðið við loforðið um myrkur (Magnfríður 

Ólöf Pétursdóttir, munnleg heimild, 3. apríl 2014). Þórarinn Þór taldi greinina vel geta nýst til 

þess og vitnaði til lengri norðurljósaferða, þeirra sem áður hefur verið sagt frá. (Þórarinn Þór, 

munnleg heimild, 11. apríl 2014). Vilborg tók í sama streng en bætti við að gott aðgengi og 

góðir möguleikar á gistingu væri mikilvægt í þessu samhengi (Vilborg Hannesdóttir, munnleg 

heimild, 21. apríl 2014).   

Viðmælendur voru spurðir álits á myrkurgörðum og áformum um gerð slíks garðs á 

Þingvöllum. Magnfríður Ólöf sagði að frá sínum bæjardyrum séð þætti henni ekki ákjósanlegt 

að vera með myrkurgarð svona nálægt höfuðborginni. Álag á helstu ferðamannastaði við 

höfuðborgina væri mikið nú þegar og með myrkurgörðum þar væri bara verið að bæta gráu 

ofan á svart. (Magnfríður Ólöf Pétursdóttir, munnleg heimild, 3. apríl 2014). Vilborg var 

sammála Magnfríði og sagði of mikið álag nú þegar vera á Þingvöllum og taldi aðra staði 

hentugri. Á Þingvöllum væri að hennar mati ekki hægt að bjóða upp á jafn mikla kyrrð og á 

öðrum fáfarnari stöðum (Vilborg Hannesdóttir, 21. apríl 2014). Friðrik sagði hugmyndina um 

myrkurgarð á Þingvöllum vera spennandi og að þau á Rangá hefðu líka velt sömu hugmynd 

fyrir sér. Að hans mati hefur nánast allt Ísland burði til að fá þessa vottun þar sem ljósmengun 

er víðast hvar lítil sem engin. Hins vegar er hún gríðarleg á þeim svæðum sem þegar eru mikið 
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upplýst eins og í Reykjavík, í Hveragerði og á Flúðum. Það þarf því að vinna að því að minnka 

ljósmengun og taka erlenda myrkurgarða sér til fyrirmyndar hvað varðar ljós í borgum og 

bæjum (Friðrik Pálsson, munnleg heimild, 7. apríl 2014).  

4.4 Framtíðarhorfur og möguleikar 
	  
Náttúran og myrkur geta unnið saman á þann hátt að tunglsljósið bregður annarlegri og 

mystískri birtu á landslagið (Edensor, 2013). Eiginleikar myrkurs geta því verið nýttir á ýmsan 

máta, hvort sem um er að ræða upplifun af náttúru eða örvun skynfæra, til dæmis með því að 

borða í algjöru myrkri. Ljósin í myrkrinu eru umdeild. Flóðlýsingar bregða nýjum blæ á 

svæðið sem lýst er upp og skapa möguleika en um leið takmarkar það myrkrið í kring. Þetta er 

því ekki einfalt mál. 

Framtíðarmöguleikar Íslands í næturhimins-ferðaþjónustu eru miklir og það undirstrika 

viðmælendur rannsóknarinnar. Margir aðilar hafa hagsmuna að gæta eins og svo oft þegar 

ferðaþjónustan er annars vegar. Þróun þessarar ferðaþjónustuvöru verður því að vera gerð 

skipulega og í samstarfi við alla hagsmunaaðila ef vel á að fara. Ef þetta á að heppnast til 

lengri tíma litið þarf sífellt að endurskilgreina verkefnið og bæta það til að ná sem bestum 

árangri. Varast þarf það gullgrafaraæði sem ríkir á mörgum stöðum í íslenskri ferðaþjónustu í 

dag. Í þeim tilvikum er skammsýni ráðandi afl. Mikilvægt er að geta mætt væntingum 

viðskiptavina og gæðin þurfa að vera mikil, á sama hátt og vanda verður til verks þegar borinn 

er fram matur á veitingahúsi (Friðrik Pálsson, munnleg heimild, 7. apríl 2014). 
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6 SVÓT-greining 
SVÓT greining er vinsæl tækni sem notuð er til að finna og flokka innri og ytri áhrifaþætti á 

ákveðnum vettvangi. Innri flokkarnir eru styrkleikar og veikleikar en þeir ytri ógnir og 

tækifæri. Markmiðið með greiningunni er að gera góða yfirlitsmynd af því atriði sem í hlut á, 

draga fram núverandi stöðu þess og varpa ljósi á ytri áhrifaþætti. Þannig nýtist greiningin sem 

hjálpartæki til að kortleggja mikilvæg málefni og leggja grunn að stefnumótun fyrir ákveðin 

markmið. Nokkra þætti er mikilvægt að hafa í huga við gerð SVÓT greiningar. Þar má nefna 

að sami hlutur getur bæði falið í sér kosti og galla. Einnig er mikilvægt að sjá hlutina í víðu 

samhengi og ekki einblína á það sem liðið er heldur horfa einnig fram í tímann (Samset, 

2008).   

SVÓT greiningin er ekki gallalaus. Greiningin getur verið lituð af skoðunum og jafnvel 

ranghugmyndum þess sem hana gerir og í kjölfarið haft áhrif á niðurstöðurnar. Einnig getur 

verið erfitt fyrir utanaðkomandi aðila að skilja samhengi greiningarinnar, þar sem sjáanleg 

tenging á milli atriða er oft engin. Kostirnir eru hins vegar þeir að ekki er þörf á sérstakri 

þekkingu eða þjálfun til að gera greininguna. Sá sem gerir hana þarf samt sem áður að hafa 

þekkingu á því efni sem greina á. Sem afleiðingu af þessu má nefna að kostnaður við 

greininguna er lítill sem enginn (Samset, 2008).   

Sú SVÓT greining sem hér verður sett fram er gerð með það í huga að taka saman helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar á einfaldan og hnitmiðaðan máta. Hlutverk hennar er að gefa 

skýra sýn á stöðu þeirrar ferðaþjónustu sem hér hefur verið um rætt. Þó umfang efnisins sé 

mikið er um stutta og einfalda greiningu að ræða til að skerpa á helstu þáttum og draga fram 

ytri áhrifaþætti. Niðurstöðurnar má sjá í töflunni hér að neðan og þar á eftir er stuttlega gert 

grein fyrir hverjum flokki fyrir sig.  
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Tafla 1. SVÓT-greining. 

SVÓT-GREINING 
„NÆTURHIMINS-
FERÐAÞJÓNUSTA” 

JÁKVÆÐIR ÞÆTTIR NEIKVÆÐIR ÞÆTTIR 

INNRI 
ÁHRIFAÞÆTTIR 

STYRKLEIKAR: 
Ø Fellur að ímynd 
Ø Mikið myrkur 
Ø Norðurljós 
Ø Dreifbýli 
Ø Lítil ljósmengun 
Ø Léleg myrkurgæði erlendis 
Ø Náttúruundur 
Ø Norðurljósaspá 
Ø Mikil eftirspurn 
Ø Hagstætt verð 
Ø Óbein áhrif 

VEIKLEIKAR: 
Ø Ung grein 
Ø Fáar rannsóknir 
Ø Skortur á íslenskri 

skilgreiningu 
Ø Ljósmengun mikil á 

stöðum þar sem hennar 
gætir á annað borð 

Ø Engin viðmið um 
hámarkslýsingu 

Ø Margir kunna ekki að meta 
myrkur 

Ø Ekki hægt að ábyrgjast 
norðurljós 

YTRI 
ÁHRIFAÞÆTTIR 

TÆKIFÆRI: 
Ø Fjölgun ferðamanna =>   

fjölbreyttari ferðaþjónusta 
Ø Atvinnusköpun 
Ø Asíumarkaður 
Ø Myrkurgarðar 
Ø Mikil eftirspurn 
Ø Dreifing ferðamanna um 

landið 
Ø Starfsemi ferðaþjónustu 

allt árið 
Ø Viðbót við aðra afþreyingu 
Ø Myrkur í hellum og gjótum 
Ø Tengsl við huldutrú og 
þjóðsögur 
 

ÓGNIR: 
Ø Aukning ljósmengunar 
Ø Gullgrafaraæði 
Ø Slæm upplifun og umtal ef 

ekki sjást norðurljós 
Ø Íslensk 

massaferðaþjónusta 
Ø Margir hagsmunaaðilar 
Ø Skortur á aðstöðu 
Ø Skortur á samstarfsvilja 

ferðaþjónustufyrirtækja 
Ø Veikburða stjórnsýsla  
Ø Íslenskt veðurfar 
Ø Segulsviðsbreytingar 
 
 

6.1 Styrkleikar 
Næturhimins-ferðaþjónusta er góð viðbót við þá ferðaþjónustu sem nú þegar er í boði. Hún 

fellur vel að þeirri ímynd sem Ísland hefur skapað sér meðal erlendra ferðamanna þar sem 

náttúran og ósnortin víðerni eru helsta aðdráttaraflið. Hér má ganga að myrkrinu vísu yfir 

vetrartímann og ljósmengun á stærstum hluta landsins er lítil sem engin. Hér er því hægt að 

upplifa algjört náttmyrkur sem verður æ sjaldgæfara. Eftirspurnin er þar af leiðandi mikil og 
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mun fara vaxandi eftir því sem fólk verður upplýstara um ljósmengun og málefni sjálfbærrar 

þróunar.  

Á Íslandi felst styrkleiki næturhimins-ferðaþjónustu í norðurljósunum og þeirri aðsókn sem 

þau njóta yfir vetrartímann. Þau laða að sér ferðamennina sem síðan nýta aðra þjónustu, 

verslun og afþreyingu í ferðum sínum. Óbein áhrif þeirra eru því gríðarleg. Ísland er einnig 

hagstæðari kostur fyrir marga, miðað við aðra staði sem bjóða upp á norðurljós. Upplifun 

erlendra ferðamanna af ferðum sínum hingað er almennt jákvæð. 

6.2 Veikleikar 
Ferðaþjónusta þar sem aðalaðdráttaraflið er næturhiminn á sér stutta sögu hérlendis. Þetta er 

því ung grein og hafa fáar rannsóknir verið gerðar á henni. Ekki virðist vera til nein 

skilgreining á næturhimins-ferðaþjónustu á íslenskri tungu, og eins og áður hefur komið fram 

er þessi þýðing á enska hugtakinu Dark Sky Tourism einungis tillaga höfundar þessa 

verkefnis. Hér á landi eru aðstæður til iðkunar næturhimins-ferðaþjónustu kjörnar en aðstaða 

fyrir ferðamenn mætti mjög víða vera betri. Ljósmengun er ekki mikil á Íslandi en á svæðum 

þar sem hún er til staðar, er hún gríðarlega mikil. Til að mynda sést bjarmi af manngerðri 

lýsingu um nánast allt Suðurvesturland frá Reykjavík, Hveragerði og Flúðum. Þegar kemur að 

norðurljósunum þá verður það að teljast veikleiki að geta ekki alltaf boðið upp á þá vöru sem 

ferðamennirnir eru komnir til að sjá. En stýring norðurljósanna stendur ekki í mannlegu valdi 

og því verða ferðaþjónustufyrirtækin að finna aðrar leiðir til að bæta upp neikvæða upplifun 

þeirra sem ekki fá að berja norðurljósin augum.  

6.3 Ógnir 
Ljósmengun er ein helsta ógnin við ferðaþjónustu sem gerir út á næturhimininn. Aukinni 

tækniþróun og víðfeðmari byggð fylgir aukin lýsing með tilheyrandi bjarma á næturhimni. Til 

þess að hægt sé að ná sem bestum árangri með þessa ferðaþjónustugrein þarf almenningur að 

vera betur upplýstur um ljósmengun og skýrari stefnu um ljósnotkun þarf að marka og fylgja. 

Margir hagsmunaaðilar koma að ferðaþjónustu á borð við þessa. Skortur á samstarfsvilja 

ferðaþjónustufyrirtækja getur verið viss ógn. Hér á landi hefur sumsstaðar ríkt einskonar 
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gullgrafaraæði þar sem boðið er upp á ferðaþjónustu í því skyni að græða sem mest án þess að 

hugsa lengra fram í tímann. Slík starfsemi getur þannig skaðað greinina í heild. Við þetta 

bætist að íslensk ferðaþjónusta býr við veikburða stjórnsýslu.  

Upplifun ferðamanna og umtal þeirra í kjölfarið er mikilvæg. Þannig getur umtal þeirra sem 

ekki ná að sjá norðurljósin verið viss ógn við greinina. Það sama á við um þann fjölda 

ferðamanna sem hingað streyma, sérstaklega á suðvesturhornið og til Akureyrar. Þegar mest er 

ríkir massaferðaþjónusta á þessum svæðum sem er á skjön við þá ímynd sem Ísland hefur 

skapað sér sem ferðamannastaður. Íslenskt veðurfar er einnig mjög óreglulegt og oftar en ekki 

óútreiknanlegt. Það getur því talist ógn við grein sem er mjög háð sérstöku veðurfari. Einnig 

geta orðið breytingar á segulsviði jarðarinnar, sem getur haft róttæk áhrif á myndun og 

sýnileika norðurljósanna.  

6.4 Tækifæri 
Ferðamönnum fer fjölgandi. Sífellt fleiri ferðamenn krefjast fjölbreyttari áfangastaða og 

afþreyingar. Þessi gerð ferðaþjónustu er af mörgum talin vera góð viðbót við þær 

ferðaþjónustugreinar sem hér eru fyrir. Félags- og efnahagsleg þróun fylgir velgengni í 

ferðaþjónustu og stuðlar að atvinnu- og fyrirtækjasköpun, auknum útflutningstekjum og þróun 

innviða. Landið hentar vel til norðurljósaferða og vinsældir þeirra geta hugsanlega lagt 

grundvöll að heilsárs starfsemi ferðaþjónustufyrirtækja. Ferðaþjónusta sem byggir á 

myrkurgæðum getur hugsanlega verið gott tækifæri til að dreifa ferðamönnum betur um landið 

yfir vetrartímann og jafna út árstíðabundnar sveiflur í fjölda ferðamanna.  

Ljósmengun er mikil á helstu búsvæðum heimsins og lönd sem búa yfir góðum myrkurgæðum 

líkt og hér finnast eru ekki mörg. Myrkurgæðin eru slík að hér væri hægt væri að stofna 

nokkra myrkurgarða ef vilji væri fyrir hendi. Hugmyndir hafa nú þegar verið lagðar fram í 

þeim efnum á Þingvöllum. Með auknum áhuga á töfrum næturhiminsins ferðast fólk fremur en 

áður til staða þar sem boðið eru upp á ósvikið náttmyrkur. Stór hluti þeirra ferðamanna sem 

hingað ferðast tilheyrir hópi hinna upplýstu ferðamanna, en þeir hafa oft áhuga á því að 

upplifa eitthvað nýtt. Þetta er því auðlind sem hægt er að nýta vel ef rétt er haldið á spöðunum, 

bæði hvað varðar markaðssetningu og þróun greinarinnar. Sá markaður þar sem fjölgun 
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ferðamanna er hvað mest er Asíumarkaður. Asíubúar hafa sérstakt dálæti á norðurljósum og 

því felast viss tækifæri í því að markaðssetja þau sérstaklega fyrir fólk frá Asíu.  

Það felast líka mörg tækifæri í því að nýta þetta sem viðbót við þá  afþreyingu sem nú þegar er 

til staðar. Þannig mætti til dæmis bjóða upp á heimspekilegar umræður í heitum potti undir 

alstirndum himni og norðurljósum. Einnig mætti nýta þá hella og gjótur sem hér eru til að búa 

til myrkvaða stemningu sem jafnvel mætti tengja við huldufólkstrú Íslendinga á árum áður og 

þjóðsögur.  
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7 Niðurstöður 

Niðurstöður þessarar ritgerðar byggjast að verulegu leyti á viðtölum sem höfundur tók við 

fimm aðila sem hafa víðtæka reynslu af næturhimins-ferðaþjónustu.  

Þegar helstu niðurstöður og vísbendingar sem hér hafa fengist um stöðu greinarinnar eru 

dregnar saman, kemur í ljós að þessi ferðaþjónustugrein er enn á byrjunarstigi í þróunarferlinu. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á henni erlendis og nánast engar hér á Íslandi. Flestir eru 

samt sem áður sammála um að mörg tækifæri felist í því að gera myrkrið að vinsælli 

ferðaþjónustuvöru. Skiptar skoðanir eru um það hvort greinin geti staðið ein og sér eða þurfi á 

samstarfi við aðra afþreyingu að halda. Þetta ræðst einnig af því hversu upplýstur 

ferðamaðurinn er um einstaka þætti afþreyingarinnar. Að sumra mati er markhópurinn býsna 

þröngur og einkennist af fólki sem veit nú þegar mikið um til dæmis stjörnuskoðun. Hins 

vegar sjá aðrir tækifæri í að bjóða hinum almenna ferðamanni að upplifa og fræðast um 

myrkrið og næturhimininn, svo fremi þetta sé gert á aðlaðandi hátt og þróað með 

langtímamarkmið í huga.  

Ljósmengun er lítil á stærstum hluta landsins. Hún er hins vegar mikil á þeim svæðum þar sem 

hennar gætir á annað borð. Engin sérstök stefna eða lög eru til um ljósmengun á Íslandi. Slíka 

stefnu er nauðsynlegt að hafa, sérstaklega ef markaðssetja á myrkrið sem ferðaþjónustuvöru. Í 

myrkurgarðinum Alqueva í Portúgal hefur til dæmis náðst góður árangur í verndun myrkursins 

með sameiginlegu átaki heimamanna, ferðaþjónustuaðila og sveitastjórna á svæðinu, sem 

önnur svæði geta tekið sér til fyrirmyndar.  

Norðurljósin eru eitt mesta aðdráttarafl ferðamanna til landsins yfir vetrartímann og þó nokkuð 

úrval er í boði fyrir þá ferðamenn sem hyggja á að sjá norðurljós, bæði dagsferðir og lengri 

ferðir. Óbeinn hagnaður af aðdráttarafli norðurljósanna er margfalt meiri en sá hagnaður sem 

verður af ferðunum sjálfum. Verslanir, hótel, veitingastaðir og önnur þjónustufyrirtæki njóta 

góðs af þessari auðlind sem við Íslendingar erum svo heppnir að eiga. Ísland er heppilega 
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staðsett fyrir norðurljósaskoðun og fyrir marga er líka hagstæðara að koma hingað til að skoða 

norðurljós heldur en að ferðast til annarra sambærilegra svæða. Þessi ferðaþjónustugrein er því 

mikilvæg fyrir íslenska ferðaþjónustu í ljósi þess að hún dregur úr þeirri árstíðasveiflu sem 

hefur verið ríkjandi í komu ferðamanna til landsins. Greinin getur jafnvel nýst sem hjálpartæki 

við að dreifa ferðamönnum betur um landið yfir vetrartímann, en skiptar skoðanir eru um það.  

Framfarir í þessari ferðaþjónustugrein hér á landi virðast vera hægt og bítandi að koma í ljós. 

Sem dæmi má nefna nýtt stjörnuskoðunarhús við Hótel Rangá og áform um stofnun 

myrkurgarðs á Þingvöllum. Aðstaða er eitthvað sem margir segja ábótavant á mörgum 

ferðamannastöðum landsins. Það er mikilvægt að hafa góða aðstöðu fyrir ferðamennina, ekki 

síst til að vernda náttúruna.  

Að öllu samanlögðu eru góðar líkur á að næturhimins-ferðaþjónusta geti orðið snar og 

ábatasamur þáttur íslenskrar ferðaþjónustu að vetrarlagi, að því tilskildu að hagsmunaaðilar og 

stjórnvöld vinni saman að framgangi greinarinnar. 
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8 Umræður 

Hér hefur verið fjallað um ferðaþjónustugrein, næturhimins-ferðaþjónustu, sem víðast hvar er 

skammt á veg komin í þróunarferli sínu en hefur alla burði til þess að verða góð viðbót við þá 

ferðaþjónustu sem fyrir er. Á Íslandi er greinin á frumstigi, ef frá eru taldar norðurljósaferðir 

sem hafa verið í boði um nokkurt skeið og eru í örum vexti. Í ljósi þess má ætla að mörg 

sóknartækifæri geti skapast, ef fljótt verður brugðist við og skipulega unnið að uppbyggingu 

greinarinnar. Vönduð skipulagning og náin samvinna hagsmunaaðila eru gríðarlega mikilvæg 

atriði að mati höfundar þegar unnið er að verkefnum sem þessu. Einnig verður að taka 

sérstaklega tillit til þeirra ógna sem að greininni steðja og finna leiðir til þess að að takast á við 

þær með markvissum hætti.  

Umfjöllun þessarar ritgerðar um næturhimins-ferðaþjónustu er langt því frá tæmandi. Stuðst 

var við áreiðanlegar heimildir eftir föngum, en tiltölulega fáar heimildir voru í boði, 

sérstaklega íslenskar, sem veikti án efa rannsóknina. Samtöl við reynda einstaklinga í 

ferðaþjónustu voru því mjög mikilvæg til að fylla út í myndina af ferðaþjónustugreininni og til 

samanburðar við upplýsingar úr öðrum heimildum.  

Í stórum dráttum féllu skoðanir viðmælenda saman við upplýsingar í heimildum um sama efni. 

Oftar en ekki bentu viðmælendur á atriði sem einnig komu fram í prentuðum heimildum sem 

höfundur studdist við. Það rennir styrkari stoðum undir ábendingar sem gætu nýst til 

áframhaldandi rannsókna. Sem dæmi má nefna mikilvægi samstarfs heimamanna og 

ferðaþjónustuaðila þegar kemur að þróun í ferðaþjónustu. Einnig að meira felst í myrkrinu en 

bara sjónræn ánægja af því að horfa á töfrandi næturhimin. Skynjun og upplifun væru lítt 

ræddir, en mikilvægir hlutar þessarar ferðaþjónustugreinar. Nokkrir viðmælenda höfðu nú 

þegar velt fyrir sér möguleikanum að stofna myrkurgarð á Íslandi. Þeir töldu að slíkur garður 

gæti ekki einungis átt þátt í að efla næturhimins-ferðaþjónustu á svæðinu, heldur einnig verið 

notaður sem tæki til verndunar þeirrar auðlindar sem myrkrið er. Það hefur sýnt sig í 
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myrkurgörðum erlendis að með stofnun slíks garðs verður almenningur meðvitaðri um 

ljósmengun og sumir sjá náttmyrkrið í nýju ljósi og læra að meta það að verðleikum. 

Allir aðspurðir tóku undir það að brýn nauðsyn væri á frekari rannsóknum. Góðar 

þróunaraðferðir í þessari grein ferðaþjónustu eru ekki á takteinum þar sem greinin er ung og 

lítil reynsla að styðjast við. Þetta kemur fram í skorti á upplýsingum sem koma að gagni við 

rannsóknavinnu. Sem dæmi má nefna óvissu um virði greinarinnar fyrir aðra 

ferðaþjónustuþætti og samfélagið, til dæmis hér á Íslandi. Til að mynda er engar tölulegar 

upplýsingar að finna um norðurljósaferðir, sem þó er stærsta aðdráttarafl ferðamanna til 

Íslands yfir vetrartímann.  

Markaður þessarar ferðaþjónustugreinar á Íslandi miðast nánast alfarið við erlenda ferðamenn. 

Það sýnir sig einna best í því að þessi ferðaþjónustugrein virðist ekki eiga sér neitt sérstakt 

heiti á íslensku. Að mati höfundar er það áhyggjuefni vegna þess að almenningur á Íslandi, 

heimamenn, virðast allmennt illa upplýstir eða alveg ókunnugt um tilveru þessarar 

ferðaþjónustugreinar. Það er því ráð að huga að skilgreiningu þessarar ferðaþjónustugreinar á 

íslensku og kynna fyrir heimamönnum þau margvíslegu tækifæri sem í henni geta falist. 

Annars mun árangurinn alltaf takmarkast af vanþekkingu heimamanna og togstreitu þeirra um 

þjónustuna við ferðamennina. Það verður að vanda til verks í þróun greinarinnar og varast að 

falla í þá gryfju að láta gullgrafaraæði og skammsýni ráða ferðinni. Samstarf við heimamenn 

er líka sérstaklega mikilvægt í ljósi þess að ljósmengun er ein helsta ógn greinarinnar. Úr 

henni verður ekki dregið nema með samvinnu heimamanna og yfirvalda. 

Í upphafi var höfundur þessa verkefnis lítt fróður um efnið sem valið var. Sú mynd sem upp er 

dregin mótast því af skoðunum viðmælenda og annarra heimildamanna, prentuðum heimildum 

og skilningi höfundar á aðstæðum. Jákvætt getur talist að höfundur horfir á viðfangsefnið úr 

hæfilegri fjarlægð og umfjöllun hans er að mestu leyti ólituð af fyrirfram mynduðum 

skoðunum.  
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9 Lokaorð 

Í upphafi var spurt: Hver er staðan í næturhimins-ferðaþjónustu (e. dark sky tourism) á Íslandi 

og hvert er gildi greinarinnar fyrir íslenska ferðaþjónustu? Reynt hefur verið að fjalla um 

helstu þætti sem tengjast þessari ferðaþjónustugrein, bæði með beinum og óbeinum hætti. 

Einnig hefur verið leitast við að greina gildi hennar fyrir íslenska ferðaþjónustu eftir því sem 

gögn og viðtöl gáfu tækifæri til.  

Staðan í ferðaþjónustunni á Íslandi er meðal annars sú að á síðustu árum hefur dregið verulega 

úr árstíðasveiflum í komu ferðamanna til landsins. Norðurljósin og sú ferðaþjónustugrein sem 

hér hefur verið um fjallað eiga stóran þátt í þessum árangri, ásamt þeirri auknu umfjöllun sem 

landið hefur fengið erlendis í kjölfar markaðsátaka og fleiri þátta. En margt má þó bæta. Með 

aukinni umhverfisvitund er farið að huga meira að myrkurgæðum. Myrkrið er auðlind og oft 

vanmetin forréttindi, en hér á Íslandi erum við svo heppin að hafa aðgang að ómenguðu 

náttmyrkri á stærstum hluta landsins yfir vetrartímann. Sum fyrirbæri verða einungis séð í 

myrkri og því eru möguleikarnir margir, og sumir vannýttir, að mati nokkurra viðælenda 

rannsóknarinnar.  

Framboð á næturhimins-ferðaþjónustu byggist nánast eingöngu á norðurljósunum. Nokkrir 

aðilar, þar á meðal tveir viðmælendur höfundar, hafa þó verið að þreifa sig áfram hægt og 

rólega að aukinni fjölbreytni í þessari ferðaþjónustugrein hér á landi. Þessir aðilar telja 

eftirspurnina vera til staðar svo lengi sem rétt sé haldið á spöðunum við þróun greinarinnar. 

Það er ekki einfalt að selja myrkrið eða norðurljósin sem ferðaþjónustuvöru. Henni stafar ógn 

af mismunandi ytri þáttum og verða því ferðaþjónustuaðilar að vera vel undirbúnir til að takast 

á við þessa þætti. Gildi greinarinnar fyrir íslenska ferðaþjónustu hefur sýnt sig í breytingum á 

árstíðasveiflu í mörgum ferðaþjónustufyrirtækjum. Nú er veturinn ekki lengur lágönn heldur 

hafa haustið og vorið tekið við keflinu. Óbein áhrif greinarinnar eru einnig mikilvæg fyrir 

ferðaþjónustuna. Að lokum má ítreka það að þessi ferðaþjónusta fellur vel að þeirri ímynd sem 
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Ísland hefur skapað sér sem áfangastaður ferðamanna. Þannig hlýtur það að teljast jákvætt að 

efla ferðaþjónustugrein sem ýtir undir þessa ímynd sem Ísland hefur og vill skapa sér á 

erlendri grundu.  
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Viðauki I 

Spurningalisti 

Bakgrunnspurningar 

Nafn: 

Hvert er þitt aðalstarf? 

Getur þú sagt mér frá fyrirtækinu/félaginu? 

-  Hvaða ár var það stofnað?  

-  Hvernig kemur þú að fyrirtækinu/félaginu? (eigandi, formaður, starfsmaður.....)?  

-  Hversu lengi hefur þú starfað í fyrirtækinu/fyrir félagið?  

Getur þú sagt mér í grófum dráttum frá starfsemi fyrirtækisins? 

Hver er markhópur fyrirtækisins og helstu viðskiptavinir? (aldur, kyn, þjóðerni, 

staða/menntun...) 

Hver var tilgangur með stofnun fyrirtækisins/félagsins í upphafi? Hefur sá tilgangur breyst? 

Almennar spurningar 

Hvað er Næturhimins-ferðaþjónusta (e. dark sky tourism) í þínum huga?  

- íslenskt heiti? 

 - Hverjar eru að þínu mati undirgreinar/helstu aðdráttaröfl slíkrar ferðaþjónustu? 

Lítur þú að stjörnuskoðun sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn?  
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Hverja telur þú vera hvata þeirra ferðamanna sem sækjast eftir ferðaþjónustu tengda 

náttmyrkri? 

Telur þú þessa gerð ferðaþjónustu vera mikilvæga fyrir Íslenskan ferðaiðnað? 

- hvers vegna? 

Telur þú ferðaþjónustu tengda myrkri geta hjálpað til við að minnka árstíðasveiflu í 

ferðaþjónustu á Íslandi? 

- en að dreifa ferðamönnum um landið yfir vetrartímann? 

Hver er núverandi staða Næturhimins-ferðaþjónustu á Íslandi í dag að þínu mati? 

-‐ Framboð? Of mikið/lítið? Skipulagsleysi? 

-‐ Eftispurn? (Erlendir ferðamenn, íslenskir?) 

-‐ Gæði? 

-‐ Hefur staðan eitthvað breyst síðustu 5-7 ár? Ef já, hvað? 

-‐ Hafa orðið framfarir á þessu sviði að þínu mati? 

o Ef já, hvaða aðferðir er hægt að nota til að tryggja áframhaldandi framfarir? 

-‐ Framtíðarmögulekar og tækifæri? 

-‐ Helstu ógnir næturhimins-ferðaþjónustu að þínu mati? 

Getur þú sagt mér frá því hvernig erlendir ferðamenn upplifa skammdegismyrkrið á Íslandi?  

- hefur það jákvæð eða neikvæð áhrif á upplifun þeirra af landinu?  

Erlendis hafa sérstakar myrkurbyggðir, -garðar og –svæði sem fullnægja sérstökum forsendum 

um myrkurgæði hlotið vottun IDA (International Dark Sky Association). Hér á landi hefur 

athygli beinst að því að skapa fyrirmyndir í smáum byggðarlögum sem geta skarað fram úr í 

myrkurgæðum og ekki síður að varðveita myrkurgæði á náttúrusvæðum í nánd byggðar. 

Hvaða skoðun hefur þú á stofnun íslenskra myrkurgarða?  

-‐ staðsetningar? Þingvellir?  
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-‐ ávinningur?  

Flóðlýsing fossa eða annarra náttúrufyrirbæra er að svolitlu leyti hafin hérlendis, en er nokkuð 

umdeild. Engin heildarstefna er til um slíkan gjörning, hvorki í lögum, reglugerðum eða 

samþykktum á sveitarstjórnarstigi. 

Hvaða skoðun hefur þú að flóðlýsingu fossa og annarra náttúrufyrirbæra?  

– kostir og gallar? 

Hvernig er hægt að selja norðurljósin? 

-‐ er þetta mælanlegt?  verðmætamat? 

-‐ mælikvarði á ánægju? 

Mikil óvissa er til staðar í tengslum við norðurljósaferðir – hvernig væri/er hægt að bregðast 

við því? 

Er eitthvað annað sem þig langar að koma á framfæri? 

Er í lagi að í þig verði vitnað í ritgerðinni? 

	  


