
Mótun manngerðs umhverfis við ferðamannastaði: 
Hvar liggur ábyrgðin? 

Steinunn Arnardóttir 

Lokaritgerð til BA-prófs 
Listaháskóli Íslands 

Hönnunar- og arkitektúrdeild 



 



 

Mótun manngerðs umhverfis við ferðamannastaði: 
Hvar liggur ábyrgðin? 

Steinunn Arnardóttir 

Lokaritgerð til BA-prófs í arkitektúr 

Leiðbeinandi: Hildigunnur Sverrisdóttir 

 

Arkitektúr 

Hönnunar- og arkitektúrdeild 
Desember 2013 



 

Ritgerð þessi er 6 eininga lokaverkefni til BA-prófs í arkitektúr 
Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 

 



Útdráttur 

Slæmt ástand við marga af helstu áningarstöðum ferðamanna hefur verið áberandi í 

umfjölluninni síðustu misseri.  Fjöldi ferðamanna hefur farið vaxandi á meðan ekki hefur 

verið gætt að uppbyggingu á innviðum þeirra staða sem ferðamennirnir sækja heim auk þes 

sem bent hefur verið á nauðsyn þess að móta heildarstefnu um uppbyggingu áningarstaða 

ferðamanna.  Þá vaknar upp sú spurning hver ber ábyrgð á mótun manngerðs umhverfis 

við ferðamannastaði og hvers vegna það hefur verið látið undir höfuð leggjast að sinna 

nauðsynlegri uppbyggingu í kjölfar vaxandi ferðamannastraums. Í ritgerðinni er lagt út frá 

kenningum Páls Skúlasonar um umhverfingun. Skoðuð voru lög og reglur í kringum 

skipulagsmál og mannvirkjagerð í því skyni að greina hver ber ábyrgð á stefnumótuninni 

og rætt er um mikilvægi góðs arkitektúrs við uppbygging áningarstaða fyrir ferðamenn. 

Dregin er upp mynd af núverandi stðu og að lokum eru kynnt tvö dæmi þar sem unnið er 

eftir skýrri heildasýn, með áherslu á góðan arkitektúr og sjálfbærni. Niðurstaðan er sú að 

lagaramminn kveður á um að gætt skuli að náttúrunni og sjálfbærni, við höfum 

menningarstefnu sem kveður á um að vernda skuli náttúruna og eins virðist öllum vera 

ljóst að grípa þurfi til aðgerða. En þó virðist vanta skýra stefnumótun um hvernig staðið 

skuli að upppbyggingu áningarstaða ferðamanna og þau verkfæri sem til staðar eru virðast 

vannýtt. Eins vantar að kveðið sé fastar að byggingarlistalegum gæðum þegar kemur að 

þeim lögum sem fjalla um mannvirkjagerð og skipulag.  
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Inngangur  

 

Með auknum frítíma fólks og bættum efnahag hefur ferðamennsku vaxið fiskur um hrygg. 

Íslendingar hafa ekki farið varhluta af þessari þróun og hefur komu ferðamanna til landsins 

fjölgað mjög undanfarin ár. Nú er svo komið að ferðamennska hefur teljandi áhrif í 

þjóðarbúskapnum og skapar mikinn fjölda atvinnutækifæra. Rannsóknir sýna að það er 

helst náttúran sem laðar ferðamenn til landsins og hefur henni í kjölfarið verið markvisst  

beitt til markaðssetningar á landinu bæði af opinberum aðilum sem og ferðaþjónustuaðilum 

í einkarekstri. Opinberir aðilar hafa sett sér markmið um aukinn ferðamannafjölda til 

landsins, sett fram áætlanir um hvernig best sé að laða þennan aukna fjölda ferðamanna til 

landsins og ríkið hefur lagt til umtalsvert fjármagn í þennan málaflokk. En á sama tíma og 

verið er að setja markmið um aukinn fjölda ferðamanna til landsins hefur lítið farið fyrir 

stefnumótun varðandi uppbyggingu á innviðum þeirra staða sem þessir sömu ferðamenn 

koma til með að sækja heim. Ein afleiðing aukins fjölda ferðamanna er sú að um leið eykst 

álag á vinsæla áningarstaði þeirra sem oft á tíðum og eðli málsins samkvæmt eru staðsettir 

í viðkvæmri náttúru landsins. Í kjölfarið hafa komið fram umræður um hversu mikinn 

ágang náttúran þolir og ýmsar leiðir viðraðar til fjármögnunar á viðhaldi og verndun 

ferðamannastaða. Í ljósi þessa er áhugavert að skoða hvernig við tökum á móti 

ferðamönnum og skipuleggjum flæði þeirra um stærri landsvæði. Hvaða verkfæri höfum 

við þegar kemur að því að skipuleggja flæði ferðamanna um landið og mótun manngerðs 

umhverfis á áningarstöðum þeirra og hvaða ávinningur hlýst af aðkomu arkitekta við 

uppbyggingu ferðamannastaða. 
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1. Umhverfingin og áningarstaðir ferðamanna 

 

Þegar rýnt er í skrif um viðkomustaði ferðamanna koma þrjú orð upp sem notuð eru um 

þessa staði. Orðin eru ferðamannastaður, áfangastaður og áningarstaður. Misjafnt er 

hvernig þessum orðum er beitt og er það oft háð því hver brúkar þau. Því er ágætt að gera 

smávægilega grein fyrir þessum orðum og notkun þeirra strax í uppahafi. Samkvæmt 

Orðabók Menningarsjóðs eru staðirnir skilgreindir á eftirfarandi hátt: 

„Ferðamannastaður: Vinsæll áfangastaður ferðamanna þar sem eitthvað merkilegt er að 

sjá eða eitthvað skemmtilegt að hafast að.“ 

„Áfangastaður: Hvíldarstaður, náttstaður, eða lokaáfangi á ferðalagi“ 

„Áningarstaður: Staður þar sem áð er, áfangastaður“  

Í ferðamálafræðunum er rætt um áfangastaði þar sem áfangastaður í sínum víðasta 

skilningi er „sá staður eða svæði þar sem áhrifa ferðaþjónustu gætir.“1 Í grein sinni 

Flóttaleiðir: Náttúran sem rísóm, dregur Björn Þorsteinsson heimspekingur upp muninn á 

áfangastað og áningarstað.  Þar sem munurinn kristallast í því að áningarstaður ræðst af því 

hvernig ferðalaginu miðar en áfangastaður stjórnar því hvert ferðalagið verður.2 Í þessari 

ritgerð er orðið áningarstaður notað um viðkomustaði ferðamanna í náttúru landsins. Þar 

sem litið er svo á að landið sé áfangastaður en einstakir staðir í náttúru landsins eru 

áningarstaðir á samfelldu ferðalagi þeirra sem sækja landið heim. 

1.1. Náttúran og upplifunin 
Hvatar fólks til ferðalaga eru margvíslegir en samkvæmt könnun ferðamálastofu3 er 

náttúran eitt helsta aðdráttarafl þeirra sem sækja Ísland heim og þar með einn helsti hvatinn 

að ferðalögum til Íslands. En er hægt að ganga að því sem vísu að allir hrífist af Gullfossi 

                                                
1 Edward H. Hujibens og Gunnar Þór Jóhannesson, Ferðamál á Íslandi, Mál og menning, Reykjavík, 2013, 
bls. 22. 
2Björn Þorsteinsson, Flóttaleiðir: Náttúran sem rísóm, Málstofan Iceland – Niceland – Disneyland. Frá 
verufræði til verkefna í ferðaþjónustu á Hugvísindaþingi í Háskóla Íslands 16. mars 2013. Í greininni er 
Björn að vinna með hugtökin um sammfellt og rákað rými sem Deluze og Guattari settu fram í bókinni 
Þúsund flekar.  
3 Oddný Þóra Óladóttir, Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum, apríl 2013, Ferðamálastofa, bls. 11. 
Sótt af netinu í 15. ágúst 2013: http://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/ferdtjonusta-i-tolum. 
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og Geysi, hafi gaman að því að hlaupa á bak við Seljalandsfoss og tengi Bláa lónið við 

náttúrufyrirbæri? Kenningar fyrirbærafræðinnar varpa áhugaverðu ljósi á þessar 

hugrenningar þar sem fyrirbærafræðin horfir á reynslu einstaklingsins af heiminum og þar 

með hvernig hann upplifir hluti og atburði. Upplifun fólks af fyrirbærum, hvers eðlis sem 

þau eru, er ávallt bundin vitund þess sem skynjar fyrirbærið, vitund sem er mótuð af 

reynsluheim einstaklingsins og þeim venjum og siðum sem honum hafa verið innrættar í 

gegnum það þjóðfélag sem hann lifir og hrærist í. Á þessum grunni má draga þá ályktun að 

upplifun fólks bæði af manngerðu umhverfi sem og náttúru sé misjöfn bæði á milli 

einstaklinga sem og hjá sama einstaklingi á mismunandi tímum.4 Edward H. Hujibens og 

Gunnar Þór Jóhannesson gera þessu skemmtileg skil í bók sinni Ferðamál á Íslandi þar sem 

þeir fjalla um breytilega upplifun eftir tíðaranda. Gott er að hafa fyrirbærafræðina á bak við 

eyrað þegar rætt er um manngert umhverfi í náttúru landsins og muna að hægt er að ýta 

undir ákveðna upplifun við mótun staða með því að sækja í sameiginlegan reynslubanka 

fólks en jafnframt að aldrei er hægt að gera ráð fyrir að allir hrífist af því sama.  

1.2. Umhverfingin 
Páll Skúlason heimspekingur hefur sett fram hugtakið umhverfing en með því lýsir hann 

hvernig „staða mannsins í náttúrunni virðist vera fólgin í því að greina sig frá henni og 

skapa sér umhverfi sem á að verja hann fyrir öflum hennar og gera líf hans öruggara og 

farsælla.“5 Í kenningasmíð sinni gerir Páll greinarmun á náttúru og umhverfi þar sem 

náttúran er „eðlið sem býr í öllum sköpuðum hlutum, öflin sem ráða gerð allra hluta og 

heildin sem birtir eðli og öfl hinna sköpuðu hluta.  Sköpunin er hér ekki verk mannsins 

heldur náttúrunnar sjálfrar“6. Umhverfið er „afurð af því sköpunarstarfi manna sem fer 

fram þegar þeir leitast við að breyta náttúrulegum aðstæðum og laga þær eftir þörfum 

sínum og óskum“7. Þessa valdbeitingu mannsins á náttúrunni kallar Páll umhverfingu og 

veltir því fyrir sér hversu langt maðurinn geti gengið í umhverfingunni án þess að ógna 

tilveru sinni. Það er í umhverfingunni, stefnumót manns og náttúru, sem mikilvægi 

arkitektúrs kristallast hvað skýrast þar sem arkitektúr snýst um að skapa umhverfi.  

 

                                                
4 Edward H. Hujibens og Gunnar Þór Jóhannesson, Ferðamál á Íslandi, bls. 126.  
5 Páll Skúlason, Umhverfing: um siðfræði umhverfis og náttúru, Háskólaútgáfan, Reykjavík, 1998.  
bls. 35.  
6 Páll Skúlason, Umhverfing: um siðfræði umhverfis og náttúru, bls. 34. 
7 Páll Skúlason, Umhverfing: um siðfræði umhverfis og náttúru, bls. 35. 
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1.3. Samfélagsleg ábyrgð 
Hugleiðingar um umhverfinguna og hversu langt maðurinn getur gengið í henni, beinir 

sjónum að ábyrgð mannsins, og þar með að þeim fyrirbærum sem lúta stjórn hans, 

gangvart því samfélagi sem umlykur hann. Gjörðum fylgir ábyrgð og í samfélagi manna 

hafa gjörðir eins áhrif á annan og því þarf hver og einn að gæta þess að hegðun hans skaði 

ekki aðra. Því er mikilvægt að einstaklingar taki ábyrgð á eigin gjörðum og þar með þeim 

verkefnum sem þeim er treyst fyrir. Í stuttu máli má segja að enginn ber enga ábyrgð, 

enginn ber alla ábyrgð og allir bera einhverja ábyrgð.8 Gunnar Hersveinn, heimspekingur 

og samfélagsrýnir nefnir einnig til leiks orðið samábyrgð. “Samábyrgð er sú ábyrgð sem 

hver og einn sem getur tekið þátt í samfélaginu ber. Sá sem getur haft áhrif á umhverfi sitt 

ber ábyrgð.”9 En hverskonar hegðun er samfélaginu til hagsbóta þegar kemur að því að 

móta manngert umhverfi. Í því sambandi er áhugavert að skoða hugtakið sjálfbær þróun. Í 

hugtakinu felst að mannkynið umgangist auðlindir náttúrunnar á þann hátta að það geti 

fullnægt þörfum samtímans án þess að rýra möguleika komandi kynslóða til nýtingu sömu 

auðlinda. 10 Í þessu felst meðal annars ábyrgð varðandi það hvernig við göngum um 

náttúruna og önnur gæði sem okkur eru falin og krafa um að horft sé til langtíma hagsmuna 

þegar auðlindanýting er annars vegar. Í sjálfbærri þróun felst því að leitað sé jafnvægis 

milli hagkerfisins, umhverfislegra- og samfélagslegraþátta. Starf arkitekta felst í 

umhverfingunni og bera þeir því ríka ábyrgð þegar kemur að mótun umhverfis.  

„Í eðli góðs arkitektúrs er að mæta aðstæðum, skima fyrst eftir öllum þeim 
þáttum sem mögulega gætu haft áhrif á aðgerðina, kynna sér aðstæður í lofti, 
láði, sólarafstöðu, menningarlegt og pólitístk samhengi.”11  

Út frá þessari greiningarvinnu dregur arkitektinn fram gæði staðarins í hönnun sinni og 

mótar umhverfið með tilliti til þess hvar þarf að vernda, hvar þarf að skapa tengsl og hvar 

er hægt að ýta undir jákvæða upplifun af náttúrunni og nánasta umhverfi.12 Ekki síður þarf 

hann að horfa til sjálfbærni þeirra inngripa sem ráðist er í. Það er ábyrgð arkitektsins 

gangvart samfélaginu að sinna þessu hlutverki sínu af alúð. Arkitektinn stendur þó ekki 

einn að umhverfingunni heldur koma þar að margir aðilar meðal annars þeir sem fara með 

                                                
8 Gunnar Hersveinn, Þjóðgildin, Skálholtsútgáfa, Reykjavík, 2010. Umfjöllun um ábyrgð. 
9 Gunnar Hersveinn, Þjóðgildin. Umfjöllun um ábyrgð. 
10 Hér er stuðst við skýrsluna Report of the World comission on Environment and Developement:”Our 
Common Future” og umfjöllun Páls skúlasonar um sjáfbæra þróun sem byggir á þessari sömu skýrslu.   
11 Hildigunnur Sverrisdóttir, Skapandi dvelur manneskjan,  Hönnunarsjóður Aurora, HönnunarMars 2013, 
Hannesarholti 15.mars 2013.  
12 Hildigunnur Sverrisdóttir, Skapandi dvelur manneskjan. 
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löggjafarvaldið, skipulagsvaldið, framkvæmdaaðilar og verkkaupar sem allir bera sinn 

hluta ábyrgðarinnar.   
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2. Umhverfingin og valdið 

 

Góð hönnun byggist á samvinnu margra aðila allt frá verkkaupa til þeirra sem móta 

leikreglurnar. Hér skipta leikreglurnar miklu máli því gott regluverk stuðlar að betri 

gæðum í mannvirkjagerð.  

2.1. Sveitarfélögin og skipulagsvaldið 
Þegar reynt er að setja fingur á það hvar valdið liggur þegar kemur að mótun manngerðs 

umhverfis á ferðamannastöðum kemur í ljós að fjölmargir staðir innan stjórnsýslunnar hafa 

þar áhrif en þó eru áhrif sveitarfélaganna hvað ríkust. Sveitarfélögin sem eru 7413 talsins 

fara með skipulagsvaldið og bera þar með ábyrgð á þróun áningarstaða ferðamanna innan 

sinna sveitarfélagsmarka. Á hverju sveitarfélagi ríkir skipulagsskylda sem nær yfir bæði 

land og haf sem er innan sveitarfélagsmarkanna, allar framkvæmdir sem hafa áhrif á og 

breyta ásýnd umhverfisins skulu vera í samræmi við skipulagsáætlanir. Í skipulagsvaldinu 

felst gerð svæðisskipulags, aðalskipulags og deiliskipulags. Aðalskipulag er 

skipulagsáætlun fyrir tiltekið sveitarfélag þar sem fram kemur stefna sveitarstjórnarinnar 

um landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og 

umhverfismál í sveitarfélaginu. Aðalskipulagið er nánar útfært með deiliskipulagi sem er 

skipulagsáætlun fyrir afmarkað svæði eða reiti innan sveitarfélags og byggð er á 

aðalskipulagi. Í deiliskipulagi eru fólgnir skipulagsskilmálar fyrir útgáfu byggingar og 

framkvæmdaleyfa. Afla þarf framkvæmdaleyfis hjá sveitastjórnum vegna meiri háttar 

framkvæmda sem áhrif hafa á umhverfið og breyta ásýnd þess. Tvö eða fleiri sveitarfélög 

geta staðið að svæðisskipulagi þar sem sett er fram sameiginleg stefna þeirra um 

byggðarþróun og sameiginlega hagsmuni. Þar sem svæðisskipulag er til staðar gengur það 

framar aðalskipulagi. Hlutverk svæðisskipulags er m.a. að „marka skýra stefnu varðandi 

heildarsýn og uppbyggingu.“14 Út frá ofangreindu má lesa að sveitarfélög bera ríka ábyrgð 

þegar kemur að mótun manngerðs umhverfis því með ákvörðunum sínum eða ákvarðana 

leysi á skipulagsstiginu hafa þau áhrif á mótun umhverfisgæða og landnotkun innan sinna 

                                                
13 Samkvæmt upplýsingum af vef Sambands íslenskra sveitarfélaga http://www.samband.is/sveitarfelogin/ 
10.12.2013 
14 Borghildur Sölvey Sturludóttir ritstjóri, Góðir staði: Leiðbeiningarit / Uppbygging ferðamannastaða, 
Ferðamálastofa, Framkvæmdasýsla Ríkisins og Hönnunarmiðstöð Íslands. 2011, bls. 36. 
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sveitarfélagamarka. Skipulagsstigið hentar vel til stefnumótunar varðandi áfangastaði 

ferðamanna. Stefnumótun þar sem hugað er að flæði ferðamanna um landið og þar með 

ákvarðanatöku um hvaða stöðum er nauðsynlegt að hlífa við ágangi ferðamanna og hvaða 

staði er æskilegt að byggja upp í þeim tilgangi að taka á móti þessum sömu ferðamönnum. 

En enginn staður er stakstæður og er flæði ferðamanna óháð sveitarfélagsmörkum og því er 

svæðisskipulag hentugt tæki fyrir sveitarfélög til að stilla saman strengi sína þegar kemur 

að stefnumótun varðandi uppbyggingu ferðamannastaða. 

Þó að skipulagslögin útvegi verkfæri til stefnumótunar þá eru sveitarfélögin mörg og 

fjölmargir sem sitja í stjórn þeirra sem eðli málsins samkvæmt hafa misjafnan skilning á 

mikilvægi umhverfisgæða. Stefnumótun og uppbygging áningarstaða ferðamanna er 

langtíma verkefni sem snýst ekki síður um að vernda náttúruna en að afla tekna fyrir 

sveitarfélagið og á tímum þegar fjármagn er af skornum skammti getur verið freistandi að 

beina fjármagninu á aðra staði.  

 Í fyrstu grein Skipulagslaga nr. 123/2010 segir um markmið laganna:   

„1. gr. Markmið. 

 Markmið laga þessara er:  
   a. að þróun byggðar og landnotkunar á landinu öllu verði í samræmi við 
skipulagsáætlanir þar sem efnahagslegar, félagslegar og menningarlegar 
þarfir landsmanna, heilbrigði þeirra og öryggi er haft að leiðarljósi, 

   b. að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, 
tryggja vernd landslags, náttúru og menningarverðmæta og koma í veg fyrir 
umhverfisspjöll og ofnýtingu, með sjálfbæra þróun að leiðarljósi, 
   c. að tryggja réttaröryggi í meðferð skipulagsmála þannig að réttur 
einstaklinga og lögaðila verði ekki fyrir borð borinn þótt hagur heildarinnar 
sé hafður að leiðarljósi, 

   d. að tryggja að samráð sé haft við almenning við gerð skipulagsáætlana 
þannig að honum sé gefið tækifæri til að hafa áhrif á ákvörðun stjórnvalda 
við gerð slíkra áætlana, 
   e. að tryggja faglegan undirbúning mannvirkjagerðar við gerð 
skipulagsáætlana varðandi útlit bygginga og form og aðgengi fyrir alla.” 
 

Í þessari grein má lesa vilja löggjafans til að stuðla að jákvæðum áhrifum af umhverfingu 

mannsins á náttúru landsins. Leitast er við að stuðla að uppbyggingu sem tryggir velsæld 

og öryggi landsmanna bæði nú og í framtíðinni. Þessi sami vilji er svo ítrekaður í 

skipulagsreglugerð nr. 90/2003. Það er þó athyglisvert að hvorki í Skipulagslögunum, 
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Skipulagsreglugerðinni né í Mannvirkjalögum og Byggingareglugerð er vísun í hvernig 

unnið skuli með byggingalistarleg gæði við mótun á hinu manngerða umhverfi.  

 

Í 10. gr. Skipulagslaganna er einnig kveðið á um landsskipulagsstefnu sem lögð skal fyrir 

Alþingi. Þar segir meðal annars:  

„Í landsskipulagsstefnu eru samþættar áætlanir opinberra aðila um 
samgöngur, byggðamál, náttúruvernd, orkunýtingu og aðra málaflokka sem 
varða landnotkun og er hún útfærð með tilliti til skipulags landnotkunar með 
sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Til grundvallar landsskipulagsstefnu skal 
leggja markmið laga þessara auk framangreindra áætlana. Þá skal eftir því 
sem við á hafa svæðis- og aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaga til hliðsjónar.“ 

Landsskipulagsstefnan opnar því annan glugga til stefnumótandi aðgerða varðandi 

uppbyggingu á áfangastöðum ferðamanna. Ráðherra ber ábyrgð á landsskipulaggsstefnunni 

og gengur hún framar öðrum skipulagsáætlunum. Landsskipulagsstefnan gæti verið góð 

leið til að sameina þá þræði innan stjórnsýslunnar sem koma að mótun ferðamannastaða en 

Ríkið gegnir þar margháttuðu hlutverki. Umhverfis og auðlindaráðuneytið spilar þar stórt 

hlutverk þar sem það fer með utanumhald friðlýstra svæða og náttúruminja, auk þess sem 

skipulagsstofnun og náttúrustofnun falla undir ráðuneytið. 

 “Skipulagsstofnun fjallar um og veitir ráðgjöf og leiðbeiningar um 
skipulagsmál, umhverfismat áætlana og mat á umhverfisáhrifum 
framkvæmda. Stofnunin stendur fyrir kynningum, ráðstefnum og 
fundahöldum sem og rannsóknum á sviði skipulagsmála og 
umhverfismats.”15   

Innanríkisráðuneytið er með vegagerð og önnur samgöngumál á sínum herðum auk 

sveitastjórnarmála. Fjármála og efnahagsráðuneytið hefur svo fjárlögin á sínum herðum og 

hefur þar með vald til að útdeila fjármunum til málaflokksins umfram það sem 

sveitarfélögin sjá sér hag í.  Menntamálaráðuneytið úthlutar fjármagni til rannsókna og 

Alþingi samþykkir ferðamálaáætlun þar sem meðal annars er tekið á innviðum og 

grunngerð ferðamannastaða og þar með viðhaldi þeirra. Og ekki er allt upptalið en ljóst er 

að mikilvægt er að ná góðri samvinnu milli þessara aðila og ein leið til þess er að nýta það 

regluverk sem er til staðar.  

2.2. Menningarstefna í mannvirkjagerð 
Árið 2007 var gefin út  á vegum menntamálaráðuneytisins Menningarstefna í 

mannvirkjagerð. Í ávarpi ráðherra kemur fram að stefnunni er ætlað að vera „leiðarsteinn 
                                                
15 Heimasíða skipulagsstofnunar, Skipulasgsstofnun, http://www.skipulagsstofnun.is/skipulagsstofnun/ 
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fyrir þá uppbyggingu á efnislegum innviðum íslensks samfélags sem hið opinbera mun 

standa fyrir á komandi árum.” 16 Í stefnunni eru skilgreind hlutverk og markmið ríkisins við 

að tryggja gæði í byggingarlist og gera tillögur um hvernig best verði staðið að ráðgjöf, 

fræðslu og menntun sem varðar byggingararf og byggingarlist auk þess sem lögð er áhersla 

á að stjórnvöld beri ríka ábyrgð þegar kemur að manngerðu umhverfi bæði með setningu 

laga og reglna og við skipulagningu byggðar og uppbyggingu hennar.17  Í stefnunni er 

tekið á samspili manns og náttúru þar sem segir: 

„Mikilvægt er að gæta að því landslagi sem ekki hefur verið numið undir 
manngert umhverfi. Með vaxandi ferðamennsku og útivist er aðkallandi að 
móta stefnu gagnvart mannvirkjagerð á lítt snortnum eða óspjölluðum 
stöðum utan hefðbundinnar byggðar. 
 

Stjórnvöld bera ríka ábyrgð á því hvernig hið manngerða umhverfi þróast og 
vex og eru í einstakri stöðu til að hafa áhrif til góðs og leggja áherslu á 
tillitsemi við náttúrulegt landslag og viðkvæma staði. 
 

Stjórnvöld eiga í ríkara mæli að huga að heildarmynd byggðar frekar en að 
einblína á tæknilega þætti og afmarkaða hluta stakra verkefna. Með því að 
fara fyrir öðrum um að líta á umhverfið sem samfélagslega heild frekar en 
samsafn stakra bygginga eru sett viðmið sem auðvelda öðrum að meta 
fjárfestingar sínar í stærra samhengi og taka arfleifð hins liðna í sátt við 
mannvirkjagerð nútímans.“18 

 

Eins og sést í inngripinu hér að ofan er kveðið á um að móta þurfi stefnu um 

mannvirkjagerð á lítt snortnum eða óspjölluðum stöðum utan hefðbundinnar byggðar. Þetta 

er mikilvægt innlegg  fyrir mótun stefnu varðandi uppbyggingu ferðamanna staða þar sem 

mikilvægt er að beina sjónum að flæði ferðamanna um landið. Þó þarf að hafa í huga að 

Menningarstefnan er markmiðssetning stjórnvalda um hvert skal stefna í mannvirkjagerð.  

Hún er ekki bundin í lög eða reglugerðir en innan hennar eru tilmæli um stefnumótun og 

aðgerðir sem unnið er í að koma til framkvæmda. Misjafn skilningur virðist þó vera á því 

hvort sveitarfélögum sé skylt að vinna eftir stefnunni eða ekki og því spurning hvort hún 

þurfi að fá skýrara hlutverk í skipulagslögunum.19  

                                                
16 Halldóra Vífilsdóttir ritstjóri, Menningastefna í Mannvirkjagerð: Stefna íslenskra stjórnvalda í 
byggingarlist, Menntamálaráðuneytið, Reykjavík, 2007, bls. 7. 
17 Halldóra Vífilsdóttir ritstjóri, Menningastefna í Mannvirkjagerð: Stefna íslenskra stjórnvalda í 
byggingarlist, bls 7 
18 Halldóra Vífilsdóttir ritstjóri, Menningastefna í Mannvirkjagerð: Stefna íslenskra stjórnvalda í 
byggingarlist, bls. 25 
19 Ársskýrsla arkitektafélags Íslands 2012, Arkitektafélag Íslands, 2012 bls. 13-14. 
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2.3. Einkaframtakið 
Einkaaðilar setja sinn svip á ferðamennsku og þar með ferðamannastaði. Fjárfestingar 

einkaaðila í ferðamennsku eru fyrst og fremst í gistirýmum og tækjum til farþegaflutninga. 

Því er ljóst að hagsmunir þessara aðila snúast um að ná sem mestri nýtingu og þar með 

arðsemi úr sínum fjárfestingum. Grunnurinn sem fjárfestingar þeirra byggja á er þó náttúra 

landsins og því er mikilvægt að efla skilning þeirra á mikilvægi þess að hlúa að henni 

samhliða því að þjónusta ferðamenn. Ef það er ekki gert er hætta á að þeir spilli þeim 

gæðum sem þeir sækja tekjur sínar til og skaði þar með bæði hagmuni sína og hagsmuni 

komandi kynslóða til að njóta þeirra gæða sem farið hafa forgörðum. Mikilvægt er að ná 

fram víðtækri samvinnu milli ferðaþjónustuaðila, heimamanna og ríkis og sveitarfélaga um 

mikilvægi þess að ekki sé gengið um of á þá auðlind sem náttúra landsins er.  
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3. Áningarstaðir og umhverfingin 

 

Áningarstaður getur verið áfangastaður og öfugt allt eftir því hvernig ferðalagi þess sem 

sækir hann heim er háttað og því má leiða að því líkum að sömu lögmál gildi um 

áningarstaði og áfangastaði. “Hver áfangastaður hverfist þó um þrjú frumskilyrði: aðgengi, 

aðdráttarafl og aðstöðu”.20 “Hann ræðst af aðgengi ferðafólks og þeirri aðstöðu sem 

heimafólk skapar um það sem báðir aðilar meta sem aðdráttarafl”.21 

3.1. Tengsl áningarstaða og arkitektúrs 
Manngert umhverfi leikur lykilhlutverk í aðgengi, aðdráttarafli og aðstöðu áningarstaða þó 

þessir þættir geti haft mismunandi birtingarmynd allt eftir því í hvaða skala 

áningarstaðurinn er. Hanna þarf aðgengi að stöðum með því að huga að því hvernig 

staðirnir tengjast umhverfi og nærliggjandi samgönguleiðum. Auk þess sem hægt er að 

nýta manngert umhverfi til að stýra flæði ferðamanna um stærri svæði og beina þannig 

umferð frá viðkvæmum stöðum. Manngert umhverfi getur haft jákvæð áhrif á aðdráttarafl 

staða með því að nálgast þá út frá þeim upplifunargildum sem í staðnum búa en um leið að 

vernda þau verðmæti sem felast í náttúru viðkomandi staða og nánasta umhverfi þeirra. 

Styrk mótun á manngerðu umhverfi býr einnig yfir þeim eiginleikum að geta skapað nýja 

áningarstaði á þessum sömu forsendum með inngripum í umhverfið sem vekja upp áhuga 

ferðamanna á að staldra við. Hugvitssamar lausnir við hönnun á nauðsynlegri aðstöðu fyrir 

gesti sem og á öðrum innviðum staðanna geta bæði sparað peninga í viðhalds og 

rekstrarkostnaði sem og stuðlað að aukinni vellíðan og öryggi þeirra sem sækja þá heim. 

Arkitektúr sem leiðandi afl við mótun manngerðs umhverfis hefur því mikið vægi þegar 

kemur að uppbyggingu áningarstaða í viðkvæmri náttúru landsins. 

3.2. Ísland sem áfangastaður 
Gunnar Þór Jóhannesson lektor í land og ferðamálafræði við Háskóla Íslands  hefur fjallað 

um stefnumótun í íslenskri ferðaþjónustu og kemur hann inn á að ferðamenn og 

ferðaþjónustu aðilar séu gerendur í marglaga veruleika sem mótast af athöfnum þeirra. 

                                                
20 Edward H. Hujibens og Gunnar Þór Jóhannesson, Ferðamál á Íslandi, bls. 22. 
21 Edward H. Hujibens og Gunnar Þór Jóhannesson, Ferðamál á Íslandi, bls. 23. 
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Þessum gerðum er aldrei hægt að stýra til fulls heldur tengjast þær saman í gerendanet sem 

getur kallað fram ófyrirséðar hreyfingar. Við erum því þátttakendur í stöðugri sköpun 

veruleikans og athafnir okkar og athafnaleysi hafa áhrif á birtingarmynd hans.22 Við 

þurfum því að vera meðvituð um hverskonar veruleika við viljum skapa og taka ábyrgð á 

honum. Í þessu samhengi er áhugavert að skoða Bláa lónið sem margir upplifa sem 

náttúrulegt fyrirbæri þegar raunin er að svo er ekki. Bláa Lónið er í raun ekki 

náttúrufyrirbæri heldur afkast frá Hitaveitu Suðurnesja en í hönnuninni er markvisst leikið 

með náttúru svæðisins til að magna náttúru upplifun ferðamannsins. Þetta sést skýrt þegar 

skoðuð er aðkoman að lóninu þar sem milli bílastæðis og aðkomuhúss er tiltölulega langur 

göngustígur, 200 metra tröð, sem grafin er inn í úfið hraunið sem lónið liggur í.  Í fyrirlestri 

í Norrænahúsinu haustið 2011 lýsti Sigríður Sigþórsdóttir, arkitekt á Basalt arkitektum og 

aðalhönnuður verksins, því hvernig hún þurfti að berjast fyrir því að fá að halda þessu 

upplifunarferli sem aðkoman er inni í hönnuninni. Verkkaupum þótti heldur áhættusamt að 

geta ekki skutlað fólki beint upp að dyrum. Í þessu kristallast ábyrgð arkitektsins á 

upplifunar gæðum heimsóknarinnar og mikilvægi þess að hann taki ábyrgð á að halda 

þessum grundvallar gæðum inni í hönnuninni þegar skilning kaupandans á fyrirbærinu 

sleppir. Í samantekt ferðamálastofu, Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum, apríl 2013 voru 

ferðamenn spurðir hvað væri minnistæðast úr ferðinni og er áhugavert að sjá að Bláa Lónið 

skorar þar hæst ásamt íslenskri náttúru. Það er freistandi að draga þá ályktun að vönduð 

hönnun sem ýtir undir upplifunargæði spili þar stórt hlutverk. 

3.3 Ástandið við helstu áningarstaði ferðamanna 
Í fundargerðum ferðamálaráðs og í ferðamálastefnu stjórnvalda má lesa áhyggjur yfir því 

að ör vöxtur ferðamanna reyni á þolmörk viðkvæmrar náttúru landsins23. Telur ráðið að eitt 

brýnasta verkefni stjórnvalda sé verndun og uppbygging ferðamannastaða. Í ársskýrslu 

Ferðamálastofu fyrir árið 2012 segir enn fremur að athuganir hennar hafi „sýnt að örfáir 

ferðamannastaðir hafa deiliskipulag, hönnun tekur almennt ekki á heildarmynd staða og 

ástandi margra staða er ábótavant„.24	  	  Árið 2011 gaf Umhverfisstofnun út tiltölulega svarta 

skýrslu um ástand á innviðum friðlýstra svæða. Til að bregðast við þessu ástandi var 

Framkvæmdasjóður ferðamanna settur á með lögum árið 2011. Markmið sjóðsins er að 

                                                
22 Gunnar Þór Jóhannesson, Tími til að tengjast: Af stefnumótun í íslenskri stjórnsýslu, Stjórnmál og 
Stjornsýsla 2012, http://skemman.is/handle/1946/12296 
23 Ferðamálastefna stjórnvalda 2011. 
24 Ársskýrsla Ferðamálastofu 2012 Ferámálastofa, 2012, bls. 13. 
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„stuðla að uppbyggingu, viðhaldi og verndun ferðamannastaða í opinberri eigu eða umsjón 

um land allt ...tryggja öryggi ferðamanna og verndun landsins. Einnig er sjóðnum ætlað að 

fjölga viðkomustöðum ferðafólks til að draga úr álagi á fjölsótta ferðamannastaði.“25  

Sjóðurinn er fjármagnaður með sérkstakri skattheimu á þá sem kaupa sér gistingu. Í 

greinagerð með lagafurmvarpinu og umfjöllun um það á Alþingi má sjá að áhersla er á að 

bæta aðgengi, byggja upp mannvirki til að stýra umgengni og vernda náttúruna auk þess 

sem getið er að góð hönnun geti aukið við jákvæða upplifun. Talað er um hagrænt gildi 

hönnunar með tilliti til sjálfbærni, vinnusparnaðar og minna viðhalds. Einnig kemur þar 

fram að litið er svo á að fjármunirnir geti verið lyftistöng fyrir arkitekta í erfiðu árferði. 26 

Hér er verið að tala um skipulagningu og hönnun, það sem starf arkitekta hverfist um.  Í 

ljósi þessa er áhugavert að skoða skipan stjórnar sjóðsins út frá þessu samhengi. 

Samkvæmt 2.gr. laganna skal stjórnin skipuð fjórum fulltrúum. Tveir stjórnarmenn skulu 

skipaðir eftir tilnefningu Samtaka ferðaþjónustunnar, einn eftir tilnefningu Sambands 

íslenskra sveitarfélaga og einn án tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður. Í ljósi 

mikilvægis arkitektúrs þegar kemur að málefnum sjóðsins vekur það athygli að enginn 

stjórnarmaður er skipaður af Arkitektafélagi Ísland, Félagi Íslenskra landslagsarkitekta eða 

Félagi skipulagsfræðinga og engin krafa er gerð um sérþekkingu arkitekta þegar kemur að 

starfsemi hans. Einnig vekur það athygli að hvorki Arkitektafélag Íslands, félag 

landslagsarkitekta né félag skipulagsfræðinga fékk frumvarpið til umsagnar.27 Tilkoma 

sjóðsins er mikilvæg fyrir uppbyggingu við áningarstaði ferðamanna en er þeim 

annmörkum háð að fjárveitingar úr sjóðnum eru háðar styrkjum, sem er heldur óhentugt 

fyrir markvissa uppbyggingu sveitarfélaga á áningarstöðum. Því dugar tilkoma hans ein og 

sér ekki til að móta þá heildarsýn sem hagsmunaaðilar og arkitektar hafa bent á að 

nauðsynleg sé.28  

3.4. Seljalandsfoss  
Sem dæmi um stað sem skoða þyrfti í stærra samhengi má nefna Seljalandsfoss sem er 

einn af þeim stöðum sem ferðamálastofa hefur sett á lista yfir staði sem þarfnast heildar 

skipulags, viðhalds og uppbyggingar.29  Seljalandsfoss er áhugaverður fyrir margra hluta 

                                                
25 Katrín Júlíusdóttir, Lög um Framkvæmdasjóð Ferðamannastaða, 2011, sótt 10. Nóvember 2103. 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011075.html. 
26 Ræða iðnaðarráðherra Katrínar Júlíusdóttur á þingi.  Sótt af vefnum 10.11.2013. 
27 Listi á vef alþingis um þá aðila sem fengu frumvarpið sent til umsagnar. Sótt af vefnum 10.11.2013. 
28 Sjá meðal annas grein eftir Þóir Malmquist í Arkitektúr og í bókinni Góðir staðir leiðbeiningarrit um 
uppbyggingu ferðamannstaða. 
29 Umsögn ferðamálastofu varðandi lög um framkvæmdasjóð ferðamannastaða. 
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sakir. 

Lega hans við þjóðveginn og í landinu gerir aðgengi að fossinum auðvelt og sá eiginleiki 

hans að hægt er að labba á bak við fossinn gerir hann að ævintýralegum áningarstað sem 

býður upp á mikil upplifunargæði. Jafnframt er hann á lista yfir náttúruperlur í 

ferðabæklingi Markaðsstofu Suðurlands. Þegar komið er á svæðið virðist tilfinnanlega 

vanta að horft sé á hlutina í hinu stærra samhengi. Á undanförnum árum hefur verið unnið 

að því að laga aðgengi við fossinn og þar á meðal að gera úrbætur á stiga sem virðast hafa 

verið orðnar aðkallandi. En svæðið í heild þarfnast aðhlynningar. Þar ægir saman 

borgarbekkjum, salernum, söluskála og bílastæði sem annar líklega meiri traffík en svæðið 

þolir. Nauðsynlegt er að líta á svæðið í heild sinni og skoða tengingu þess við umhverfi sitt 

og hvernig hægt er að stýra ferðamönnum um svæðið án þess að fjöldi þeirra dragi úr 

náttúrupplifuninni og jafnvel væri lag að kanna hvort hægt sé að byggja upp aðstöðu sem 

að annar þessum fjölda ferðamanna án þess að skerða upplifunargæði staðarins.  
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4. Ávinningur af heildarsýn 

 

Í ljósi þess sem að ofan hefur verið rætt, þörf á heildrænni nálgun við mótun áningarstaða 

fyrir ferðamenn, er áhugavert að skoða tvö verkefni þar sem meðvitund um mikilvægi 

arkitektúrs og góðrar hönnunar hefur haft afgerandi áhrif á niðurstöðu verkefnanna. 

Verkefnin tengjast bæði áningarstöðum ferðamanna og eiga það sameiginlegt að vera 

unnin af þverfaglegum hópum með skilning á mikilvægi arkitektúrs og skipulags í mótun 

manngerðs umhverfis. Til grundvallar verkefnunum liggur heildræn framtíðarsýn, samspil 

umhverfisgæða og sjálfbærni samfélaga.  

4.1. Norsku ferðamannavegirnir 
Í bókinni DETOUR: Architectur and Design along 18 National Tourist Routes in Norway, 

er að finna ítarlega umfjöllun um Norsku ferðamannavegina, tilurð þeirra og framkvæmd. 

Verkefnið er gott dæmi um vel heppnað verklag við hönnun á áningarstöðum ferðamanna. 

Um er að ræða stórt samvinnuverkefni sem unnið var á landsvísu, þvert á sveitarfélaga 

mörk, og var stutt af norsku ríkisstjórninni og þinginu í gegnum samgönguáætlun, fjárlög 

og ferðamálastefnu norsku stjórnarinnar. Arkitektúr spilar stórt hlutverk í verkefninu þar 

sem lagt var upp með að það yrði unnið í samræmi við stefnu norskra stjórnvalda um 

arkitektúr þar sem kveðið er á um að arkitektúr sé hluti af þeim tæknilegu innviðum sem 

norska ríkið ber ábyrgð á. Verkefnið á rætur að rekja til ársins 1993 þegar norska þingið 

velti því upp hvernig hægt væri að nýta vegakerfi landsins til að styrkja 

ferðamannaiðnaðinn. Norsku vegagerðinni var falið að skoða málið og þróa það áfram og 

úr varð verkefnið um Norsku ferðamannavegina (Natsjonale Turistveger) þar sem 

markmiðið var að vinna með tengsl fólks og náttúru og um leið efla rekstur í sveitum og 

stuðla að sjálfbærni sveitarfélaga. Verkefnið hefur notið víðtæks stuðnings innan norsku 

stjórnsýslunnar auk þess sem rík samvinna er á milli þeirra hagsmunaðila sem verkefnið 

nær til. Ein af grunnstoðum verkefnisins er skilningur á mikilvægi arkitektúrs við mótun 

manngerðs umhverfis. Þetta mikilvægi endurspeglast bæði í vali á áfangastöðum og 

ferðaleiðum og í þeim gæðum sem finna má á þeim áningarstöðum sem tengjast 

verkefninu. Arkitektúr er markvisst beitt til að stýra umferð ferðamanna, stuðla að verndun 

náttúrunnar, ýta undir upplifunargæði og skapa góða aðstöðu þar sem þess gerist þörf. Í 

upphafi var mörkuð heildarsýn og greindir staðir sem æskilegt væri að vinna með og lögð 
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áhersla á að ná utan um sérkenni hvers staðar. Til að tryggja gæði verkefnisins voru 

stofnuð þrjú fagráð til að veita starfsmönnum verkefnisins stuðning; gæðaráð, arkitektúrráð 

og listaverkaráð. Gæðaráðið er þverfaglegt ráð sem ætlað er að standa vörð um gæði 

verkefnisins. Ráðgjöf þess felst meðal annars í vali á leiðum, meðferð umhverfisgæða, 

þróun atvinnutækifæra og markaðssetnigu. Arkitektúrráðið er skipað arkitekt, 

landslagsarkitekt og listamanni. Hlutverk ráðsins er meðal annars að vera ráðgefandi 

varðandi „arkitektúr, hönnun, landslagsaðlögun og umferðalausnir, með áherslu á 

notagildi, uppbyggingu og efnisnotkun ... Ráðgjöf ráðsins er faglegur grundvöllur fyrir 

samþykkt verk og kostnaðaráætlana.” 30 Norsku ferðamannavegirnir hafa þó ekki verið 

lausir við gagnrýni og hefur af sumum verið talið ganga fulllangt hvað varðar mótun 

manngerðs umhverfis. „Hefur arkitektaráðið þurft að passa upp á að menn fari ekki fram úr 

sjálfum sér ”31 á kostnað náttúrunnar. 

 

4.2. Vatnavinir 
Vatnavinir er þverfaglegur hópur fólks sem vinnur eftir „hugmyndafræði sem byggir á 

fjölbreyttri uppbyggingu atvinnulífs og sjálfbærni nýtingu á auðlindum Íslands út frá 

heilsutengdri ferðaþjónustu í nánum tengslum við jarðvarma og náttúru landsins“32. 

Kjarninn í vinnu hópsins er að virkja samvinnu þeirra aðila sem koma að atvinnusköpun og 

ferðaþjónustu um land allt. Í því felst að mynda bandalög hagsmunaaðila sem nýtast til að 

móta framtíðarsýn sem hægt er að nota sem grunn til aðgerða sem allir geta sameinast um 

og eiga upptök sín til þess svæðis sem verið er að vinna með. Ráðgjafarhlutverk hópsins 

felst í hugmyndavinnu, greiningu, þróun og hönnun þeirra staða sem verið er að vinna 

með. Þau inngrip sem ráðlögð eru fara eftir eðli staðanna og geta verið allt frá engum 

inngripum upp í að hanna stærri baðstaði, allt eftir eðli hvers staðar. Leitast er við að vinna 

með landið sjálft sem felur gjarnan í sér „litlar hagnýtar uppfinningar svo sem göngustíga, 

veggi innan landslagsins eða framsetningu einkennandi kennileita.”33 „Lögð er áhersla á 

verndun hins náttúrulega umhverfis og sjálfbæra þróun skráðra staða”.34 Árið 2011 fengu 

Vatnavinir alþjóðleg verðlaun í arkitektúr „Global Award for Sustainable Architeture fyrir 

verkefni Heilsulind Íslands. Verðlaunin eru veitt af Locus Foundation sem viðurkenning 
                                                
30Þórarinn Malmquist, „Nú er nógkomið af reddingum“, Arkitektúr: tímarit um umhverfishönnun, 1. tbl,  júlí 
2011, bls. 14. 
31 Þórarinn Malmquist, „Nú er nógkomið af reddingum“, Arkitektúr: tímarit um umhverfishönnun, bls. 15. 
32 „Vatnavinir hljóta alþjóðleg verðlaun”, Arkitektúr: tímarit um umhverfishönnun, 1. tbl,  júlí 2011, bls. 74. 
33 Frenzel, Jörn, „Framtíð hins smáa“,Arkitektúr: tímarit um umhverfishönnun, 1. tbl,  mars 2010, bls. 68. 
34 Frenzel, Jörn, „Framtíð hins smáa“,Arkitektúr: tímarit um umhverfishönnun, bls. 67. 
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fyrir nýbreytni í starfi sem stuðlar að framþróun sjáfbærni og arkitektúrs.  Einnig hefur 

hópurinn hlotið Eden verðlaun Evrópusambansins fyrir verkefnið Vatnavinir Vestfjarða.  
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Niðurlag 

 

Ferðamönnum hefur fjölgað mikið undanfarin ár í kjölfar vaxandi ferðamennsku í 

heiminum. Náttúra Íslands er einn helsti hvatinn fyrir komu ferðamanna til landsins og nú 

er svo komið að margir vinsælir áningarstaðir ferðamanna eru farnir að láta á sjá þar sem 

ekki hefur verið gætt að því að byggja upp innviði þessara staða til að taka á móti öllum 

þeim fjölda ferðamanna sem sækja þá heim. Nú er svo komið að í ferðamálastefnu 

stjórnvalda er uppbygging áningarstaða fyrir ferðamenn talið eitt af brýnustu verkefnum í 

íslenskri ferðaþjónustu. Í upphafi ritgerðarinnar var lagt af stað með kenningu Páls 

Skúlasonar um umhverfinguna, þegar maðurinn breytir náttúru í umhverfi og að þessum 

gjörðum mannsins fylgir ábyrgð. Ábyrgð umhverfingar fylgir að það er ekki nægjanlegt að 

byggja upp heldur þarf að skoða hvaða afleiðingar uppbyggingin hefur.  Því þarf að greina 

hvernig best er að byggja upp áður en lagt er af stað og móta heildarsýn varðandi 

uppbygginguna með tilliti til sjálfbærni. Sjálfbærni í þeirri meiningu að fórna ekki gæðum 

náttúrunnar fyrir skammtíma hagsmuni ferðaþjónustuaðila. Ferðamennska er mikilvægur 

hluti af hagkerfinu og þjóðinni til hagsbóta að hún nái að blómstra en um leið verður að 

gæta þess að hún gangi ekki um of á þá staði sem hún nærist á. Hér getur vandaður 

arkitektúr skipt miklu máli um hvernig til tekst. Greina þarf hvernig æskilegt er að stýra 

straumi ferðamanna um landið með tilliti til þess álags sem hver staður þolir sem og að 

huga að því hvar þörf er á uppbyggingu auk þess að tryggja gæði í manngerðu umhverfi 

áningarstaðanna. Í þessu felst meðal annars að horfa þarf til sérstöðu hvers staðar, móta 

umhverfið þannig að það verndi náttúruna og auki á upplifunargæði staðarins og tryggja að 

innviðir séu með þeim hætti að þeir mæti þörfum notenda og auki vellíðan þeirra. Hér er 

mikilvægt að allir sem koma að málum sinni hlutverki sínu af alúð og gangist við 

samábyrgð sinni.  Góð samvinna milli framkvæmdaaðila, skipulagsaðila, rekstraraðila og 

heimamanna er lykillinn að farsælli niðurstöðu með sjálfbærni að leiðarljósi. Þegar rýnt er í 

regluverkið okkar kemur í ljós að flest verkfærin eru til staðar til að stuðla að farsælli 

uppbyggingu ferðamannastaða. Skipulagslög sem kveða á um að sjálfbærni og vandaða 

uppbyggingu og bjóða upp á samvinnu milli sveitarfélaga, landsskipulagsstefnu sem lýtur 

stjórn ráðherra og býður upp á stefnumótun á landsvísu og búið er að samþykkja 
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menningarstefnu í mannvirkjagerð sem tekur meðal annars á sambýli manns og náttúru 

sem og almennri uppfræðslu um gildi byggingalistar. En þó er eitt sem virðist vanta og það 

er að stilla saman strengi þeirra fjölmörgu aðila bæði innan sveitarfélaganna sem og hjá 

hinu opinbera sem koma að mótun og uppbyggingu áningarstaða ferðamanna. Búið er að 

leggja mikilvægan grunn með mótun Mannvirkjastefnu í byggingarlist og nauðsynlegt er 

að tryggja henni góðan sess þegar kemur að skipulagsmálum. Í því samhengi mætti líta til 

þess að nota regluverkið til að skerpa á mikilvægi Menningarstefnu í mannvirkjagerð á 

þann hátt að hún sé leiðandi afl í skipulagsmálum og mótun mannvirkja. Í lögunum er líka 

svigrúm til að mynda stefnur varðandi mótun heildarsýnar sem unnið er eftir en það er ekki 

síst mikilvægt þegar kemur að því að ákveða hvernig við stýrum ferðamönnum um landið 

og ákveðum hvar við viljum byggja upp áningarstaði og í hvaða skala sem og hvaða svæði 

við viljum hlífa fyrir ágangi ferðamanna. Þetta kallar þó allt á víðtæka samvinnu milli 

þeirra sem að málunum koma. Skilningur viriðst vera innan stjórnkerfisins og meðal þeirra 

sem koma að ferðamálum á mikilvægi þess að byggja upp þá áningarstaði sem ferðamenn 

sækja heim en óljóst er hvort allir geri sér grein fyrir því mikilvægi sem byggingalistin 

hefur þar fram að færa.  
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