
Látrabjarg er bæði stærsta sjávarbjarg og þéttsetnasta fuglabjarg Evrópu. Umhverfi bjargsins 

hefur því mikla sérstöðu m.t.t. landfræði og fuglafræði og dregur þ.a.l. til sín síaukinn fjölda 

alþjóðlegra ferðamanna. Hins vegar er aðbúnaður á staðnum ekki hannaður fyrir svona marga 

ferðamenn og hið aukna álag á umhverfið vekur upp spurningar um sjálfbærni þessarar 

þjóðargersemi. Hlutaðeigendur ætla nú að gera Látrabjarg að þjóðgarði og vinna einnig að 

náttúruverndaráætlun og deiliskipulagi til að vinna gegn neikvæðum áhrifum 

ferðamannastraumsins. Markmið rannsóknarinnar var að safna upplýsingum sem gætu 

gagnast í þessu þróunarferli, þ.e. hvernig hægt væri að tryggja sjálfbæra ferðamennsku í 

Látrabjargi 

Til þess að ná þessu markmiði var notuð blönduð aðferðafræði. Upplýsinga var aflað með 

eigindlegri samanburðarrannsókn við skipulags - og stjórnunarferli Moher Cliffs (Írlandi) 

dæmisögu. Þessi ferðamannastaður var valinn vegna þess að staðhættir og stjórnun svipar um 

margt til Látrabjargs. Upplýsingum var einnig safnað á staðnum með beinum og óbeinum 

mælingar og fundum við lykil - hagsmunaaðila. Fræðigreinar og aðrar upplýsingar voru 

rýndar til að svara rannsóknarspurningum. 

Megin spurningin sem þessi rannsókn  lagði upp með var, hvernig væri best búa um 

ferðaþjónustu við Látrabjarg? Þessi rannsókn var hönnuð til að hjálpa valdhöfum og 

skipuleggjendum vegna yfirstandandi verndar -  og landnotkunaráætlunar, en einnig til 

hægðarauka fyrir ákvörðanatöku stjórnenda í framtíðinni. Þessi rannsókn hefur safnað og 

greint upplýsingar um marga þætti Látrabjargs sem er mikils virði að vita í þessari 

áætlanagerð. Í því skyni að hjálpa eins mikið og mögulegt er áætlanagerðinni, áður en henni 

lýkur árið 2015, rannsóknar-nálgunin spannaði vítt svið og var áherslan á eins breitt umfang 

málefni og hægt er frekar en að kryfja smáatriði. Til að svara hinum sjö undir-spurningum, og 

þar með megin-rannsóknarspurningunni, var upplýsingum síðan safnað í eigindlegri rannsókn 

á sögu skipulags og stjórnununar í Cliffs of Moher (Írlandi). Þessi ferðamannastaður var 

valinn vegna margra þátta í umhverfi og stjórnun sem eru líkir með Látrabjargi. Upplýsinga 

var einnig aflað með á staðnum bein og óbein mælingar, fundi lykilsins hagsmunaaðila 

er. Fræðigreinar og aðrar upplýsingar voru einnig rýndar til að leita svara við 

rannsóknarspurningum. 

Hins vegar, vegna takmarkaðs tíma, hæfni og fjár, gat þessi rannsókn ekki lagt áherslu á 

menningarlega og efnahagslega þætti Látrabjargs. Þessir þættir eru undirstrikaðir í 

ábendingum varðandi nauðsynlegar rannsóknir til að sinna fyrir núverandi áætlanagerð. Hins  



vegar náði rannsóknin að kafa dýpra í þá þætti Látrabjargs sem virtust mikilvægastir fyrir 

varðveislu staðarins: umhverfið og félagslegu tengslin. Þetta var gert með því að finna 

upplýsingar og tillögur um mat á samanlögðum umhverfisáhrifum, stjórnun á áhrifum 

ferðaþjónustu, stíga-stjórnun, og hlutverk og tengsl hagsmunaaðila. 

Í þessari ritgerð kom fram ný nálgun á rannsóknir í ferðaþjónustu með því að nota 

hagsmunaaðila-ferðamanna-stíga-umhverfs-kerfið (Stakeholders-tourists-trails-environment 

systems/STTEs) sem umgjörð. Með því að skoða hvern þátt og samspil kerfisins á tæmandi 

hátt mætti bæta skilning á ferðamannastöðum og draga fram upplýsingar sem nýtast við 

ákvarðanatöku í skipulags - og stjórnunar ferli á viðkomandi áfangastað. Þessi ritgerð er fyrsta 

rannsóknin sem rýnir í fyrirliggjandi greinar og upplýsingar um áætlanagerð, umhverfi, 

hagsmunaaðila, ferðamenn og ferla við Látrabjarg og ber þær saman við alþjóðlega þekkingu 

á ferli skipulagningar og stjórnunar á ferðamannastöðum. Það sem er einnig sérstakt við þessa 

rannsókn er að lítið er til af áður birtum greinum um skipulagningu og stjórnun 

klettaumhverfa sem ferðamannastaða. Þetta verk gæti því ekki bara gagnast skipuleggjendum 

og stjórnendum Látrabjargs, heldur mun það koma að gagni við alla yfirstandandi eða 

framtíðar-skipulagningu og áframhaldandi stjórnun ferðamannastaða í klettaumhverfi. 

Núverandi skipulagningarferli við Látrabjarg hefur ekki gengið vandræða eða 

vandamálalaust. Þar eru meðal annars átök milli hagsmunaaðila og skortur á þátttöku sumra 

hagsmunaaðila í ferlinu. Verstu vandamálin eru samt skortur á vísindalegum gögnum um 

umhverfið, félagslega og efnahagslega stöðu, hættulega bjartsýni varðandi áhrif á umhverfið 

og skortur faglegu mati, sérstaklega mati á umhverfisáhrifum og slóða-mati vegna 

deiliskipulagsins. Þar að auki er umdeilanlegt að taka endanlega ákvörðun um deiliskipulag 

áður en verndaráætlun er fullgerð. Margar tillögur til að bæta úr þessum vandamálum hafa 

verið kynntar í þessari ritgerð og allar þessar tillögum ætti að ræða og íhuga áður en farið er 

lengra í skipulags - og stjórnunar ferlinu. Þetta er ekki tæmandi listi og ég býð 

skipuleggjendum og valdhöfum að þróa og koma fram með eigin tillögur upp úr upplýsingum 

sem þeir afla í þessari ritgerð eða  með eigin leiðum. Hins vegar eru mikilvægustu tillögurnar 

til að fara eftir eftirfarandi: 

• Tryggja virka þátttöku, virðingu og valdeflingu allra hagsmunaaðila, einkum landeigenda, í 

áætlanagerð og framtíðarstjórnun staðarins 

• Bíða með endanlega ákvörðun, eða að minnsta kosti fresta framkvæmd 

deiliskipulagsins. Það finnast engar nánari skýringar eða rök í tengslum við umhverfisáhrif 



um val á hönnun, staðsetningu innviða, sorphirslna og efna sem notuð eru. Ennfremur ætti  

deiliskipulagi aðeins að ljúka eftir að verndaráætlun hefur verið fullgerð. Verndaráætlunin ætti 

ekki verið sniðin í kring um deiliskipulagið, heldur ætti en deiliskipulagið að vera sniðið um 

verndaráætlunina. Að minnsta kosti þyrftu að koma til áhrif og breytingar frá verndaráætlun 

áður en deiliskipulagið tekur gildi. 

• Láta viðmið um sjálfbærni vera meginreglu í allri áætlanagerð og ákvarðanatöku til að 

tryggja framtíð umhverfislegra, efnahagslegra og félagslegra gæða við Látrabjarg. 

• Þróa langtíma náttúruverndar stefnu eða áætlun í því skyni að samræma 

náttúrverndaráætlanir hvers tíma. 

• Hafa í huga vilja ferðamanna: meirihluti ferðaþjónustu við Látrabjarg byggist á að upplifa 

óbyggt land og upprunalegt umhverfi. Deiliskipulagið sem nú liggur fyrir er sennilega ekki 

besti kosturinn í boði til að fullnægja þeirra óskum. Valdhafar verða að ákveða hvort þeir vilja 

hámarka fjölda ferðamanna eða að hámarka tekjur af hverjum ferðamanni. Þessar tvær leiðir 

þarfnast mjög ólíkrar stjórnunarstefnu. 

• Muna að halda varúðarreglu (e. precautionary principle) sem meginreglu. Núverandi 

bjartsýnisviðhorf um áhrif ferðaþjónustu og innviða á umhverfið eru líkleg til að valda skaða, 

minnka aðdráttarafl staðarins og auka efnis-, umhverfis- og félagslegan kostnað í framtíðinni. 

Rannsókna er þörf til að safna nægum gögnum til að búa til áreiðanlegan gagnagrunn fyrir 

ákvarðanatöku í skipulagsmálum Látrabjargs. Rannsóknir sem þarf að gera til að þróa gott 

deiliskipulag og stjórnunaráætlun fyrir Látrabjargi hafa verið kannaðar í þessari 

ritgerð. Eftirfarandi rannsóknir ættu að lágmarki að fara fram í framhaldi af þessari ritgerð, 

áður en lengra er haldið í skipulagsferlinu: 

1. Fyrst þyrftu að fara fram heildstæðar grunnrannsóknir á gróðri, fuglum, landdýrum, 

sjódýrum og skordýrum við Látrabjarg ásamt samspili tegundanna. 

2. Rannsóknir á áhrifum átroðnings á Látrabjarg. Þar sem gert er ráð fyrir að umhverfið taki 

meira en tíu ár að komast í fyrra horf, þarf þetta að vera langtímarannsókn. Það er algjör 

nauðsyn að meta og fylgjast með veikleika gróðurs, dýralífs og menningar gagnvart 

átroðningi í og við þjóðgarðinn. 

3. Rannsókn á því hversu mikilli streitu ferðaþjónustan veldur og afleiðingar hennar fyrir 

lunda og aðra fugla við Látrabjarg. 



4. Rannsókn á álagi ferðaþjónustu og áhrifum þess á fornleifar og menningu á Látrabjargi. 

5. Notkun GIS-vistfræði-næmismat fyrir þróun ferðaþjónustu; hugtak Ólafsdóttur og 

Runnström (2009 og 2012); til að samþætta niðurstöður fyrri rannsókna, meta núverandi 

innviði, meta þróun verndaráætlunar og aðlaga deiliskipulag og verndaráætlun. 

6. Félagsleg greining á hagsmunaaðilum, samskiptum þeirra, vilja og þörfum. 

7. Hagfræðileg greining á núverandi og komandi ferðaþjónustu við Látrabjarg, s.s. 

markaðsgreining og skilyrt verðmætamat. Valið á því hvaða vísa þessari greiningu verður 

beitt þarf að vera vel ígrundað (þ.e. mat eða ekki á ákveðnum náttúruauðlindum og vísum). 

8. Samþætta niðurstöður þessara rannsókna núverandi verndaráætlun og gera viðeigandi 

breytingar á deiliskipulagi áður en það kemur til framkvæmdar. 

Skrefum sex, sjö og átta er jafn mikilvægt til að sinna. Hins vegar ætti skref sex að hafa mest 

ákvörðunarvægi, þá sjö og átta, til þess að sinna best markmiðum um sjálfbæra þróun 

svæðisbundinnar ferðaþjónustu á Látrabjargi og uppfylla óskir og þarfir hagsmunaaðila og 

auka tekjur. Ástæðan er sú að engri varanlegri efnahagslegri hagræðingu og árangri er hægt að 

ná ef hagsmunaaðilar taka ekki þátt í ákvarðanatöku þar sem óskir þeirra eru virtar. Auk þess 

verður ekkert úr efnahagslegum árangri eða hagræðingu og ánægju hagsmunaaðila ef 

náttúrulegar auðlindir Látrabjargs, sem hagkerfið og samfélagið byggjast á, brotna niður eða 

eyðast í framtíðinni. Skref sex ætti samt ekki að vera alls ráðandi. Gera mætti einhverjar 

tilslakanir með því skilyrði að langtímaafleiðingar þeirra á samfélag, umhverfi og efnahag séu 

afturkræfar og stofni ekki markmiðum deiliskipulags og stjórnunarferlis í hættu. 

Að lokum vil ég deila þessum franska málshætti. 

"Það er tilgangslaust að flýta sér; maður verður að fara á réttum tíma " 

Jean de la Fontaine (1621-1695) 

Þessi málsháttur hefur meira gildi en nokkru sinni fyrr við skipulagningu og stjórnun 

ferðamanna náttúru áfangastaða. Ef fleiri greiningar fara fram við núverandi skipulags- og 

stjórnunarferli í Látrabjargi eru niðurstöður líklegri til að ná árangri og spara tíma sem annars 

færi í viðhald, átakastjórnun og skipulagsbreytingar. Vegna hins þjóðlega og alþjóðlega 

mikilvægis Látrabjarg, ber okkur nauðsyn til að fara eftir þessum málshætti. 
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