
 

 
 

Ferðaþjónusta í Kötlu jarðvangi 
Er sjálfbærni höfð að leiðarljósi? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjörtur Ásbjarnarson 

 
 
 
 

Líf- og umhverfisvísindadeild 
Háskóli Íslands 

2015 





 
 
 
 

Ferðaþjónusta í Kötlu jarðvangi 
Er sjálfbærni höfð að leiðarljósi? 

 
 
 
 

Hjörtur Ásbjarnarson 
 
 
 
 
 

10 eininga ritgerð sem er hluti af 
Baccalaureus Scientiarum gráðu í ferðamálafræði 

 
 
 
 
 

Leiðbeinandi 
Rannveig Ólafsdóttir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líf- og umhverfisvísindadeild  
Verkfræði- og náttúruvísindasvið 

Háskóli Íslands 
Reykjavík, maí 2015 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferðaþjónusta í Kötlu jarðvangi 
Er sjálfbærni höfð að leiðarljósi? 
10 eininga ritgerð sem er hluti af Baccalaureus Scientiarum gráðu í ferðamálafræði 
 
Höfundarréttur © 2015 Hjörtur Ásbjarnarson 
Öll réttindi áskilin 
 
 
Líf- og umhverfisvísindadeild 
Verkfræði- og náttúruvísindasvið 
Háskóli Íslands 
Sturlugötu 7 
101 Reykjavík 
 
Sími: 525 4600 
 
 
 
Skráningarupplýsingar: 
Hjörtur Ásbjarnarson, 2015, Ferðaþjónusta í Kötlu jarðvangi: Er sjálfbærni höfð að 
leiðarljósi? BS ritgerð, Líf- og umhverfisvísindadeild, Háskóli Íslands, 55 bls. 
 
 
 
Prentun: Háskólaprent 
Reykjavík, maí 2015 
 



 

 

Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er samin af mér og að hún hefur hvorki að hluta né 

í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu.  

 
 
 

_______________________________________ 
Hjörtur Ásbjarnarson 

 

  



 

 

Útdráttur 

Takmarkalaus áhugi erlendra ferðamanna á íslenskri náttúru og menningu hefur orsakað 

mikla fjölgun í komum erlendra ferðamanna til landsins á þessum allra síðustu árum. 

Mikill meirihluti þeirra ferðamanna sem til landsins koma ferðast um Suðurland Íslands og 

margir hverjir um mjög svo viðkvæma náttúru þess svæðis. Þörfin fyrir ábyrgð, vöktun og 

stýringu á ferðaþjónustuaðilum og ferðamönnum hefur því aldrei verið meiri. Í þessari 

rannsókn verður kannað hvort ferðaþjónustufyrirtæki sem starfa innan Kötlu jarðvangs 

leggi áherslu á sjálfbæra þróun í sinni starfsemi. Kannað verður hvort fyrirtækin séu 

þátttakendur í umhverfisstjórnunarkerfum og hvert álit þeirra sé á slíkum kerfum. Við 

gagnaöflun var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir en rannsóknin byggir á átta 

viðtölum sem tekin voru við forsvarsmenn ferðaþjónustufyrirtækja sem starfa í Kötlu 

jarðvangi eða bjóða upp á ferðir innan hans. Niðurstöður verkefnisins benda til þess að 

talsverður áhugi sé meðal ferðaþjónustufyrirtækja sem starfa innan Kötlu jarðvangs að 

gerast þátttakendur í gæða- og umhverfisstjórnunarkerfum. Niðurstöður rannsóknarinar 

benda þó til þess að skortur sé á þekkingu meðal ferðaþjónustufyrirtækja á hlutverki 

mælinga í þróun sjálfbærrar ferðaþjónustu en flest fyrirtækin telja sig nú þegar vera að 

bjóða upp á og stuðla að slíkri ferðaþjónustu.  

	  
	  
	  
	  
	  

  



 

 

Abstract 

Icelandic nature has captured the minds of travelers from around the world for decades, 

and the interest to see and experience nature is increasing year by year as numbers show. 

There has been a significant increase in tourism in Iceland these last few years. Most 

tourists visiting Iceland travel the south coast and many of them to fairly vulnerable areas. 

The need for monitoring, control and responsibility of tourists and tour operators has never 

been greater. The aim of this research is firstly to investigate whether tour operators who 

focus on geology and landscape in Katla geopark in the south of Iceland, also focus on, and 

implement the ideology of sustainable development into their work. Secondly the goal is to 

research whether tour operators are a part of any quality or environmental management 

system. Qualitative research methods were used to conduct eight interviews with leaders of 

tour operators whose companies work in and/or offer tours within Katla Geopark. The 

results of this research indicate that there is a lack of understanding among tour operators, 

on the importance of measuring the process of sustainable development in tourism. The 

results also indicate that there is an interest among tour operators to join an environmental 

management system and most tour operators will argue that they are already offering 

sustainable tourism.   
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1. Inngangur 
Náttúruferðamennska virðist njóta sífellt meiri vinsælda um allan heim og Ísland er 

þar engin undantekning. Samkvæmt niðurstöðum Ferðamálastofu (2014a) sögðu tæp 

80% þeirra ferðamanna sem komu til landsins sumarið 2014, að náttúra landsins hefði 

helst haft áhrif á ákvörðun þeirra að ferðast til Íslands. Newsome og Dowling (2010) 

benda á að áhugi á jarðminjaferðamennsku, sem gjarnan fer fram í náttúrulegu 

umhverfi og byggir fyrst og fremst á landslagi og jarðfræðilegum fyrirbærum, sé 

einnig að aukast jafnt og þétt. Jarðminjaferðamennska er tiltölulega nýtt hugtak innan 

ferðamálafræða og bætist við sem einn undirflokkur náttúrutengdrar ferðamennsku. 

Samkvæmt Newsome og Dowling (2010) hefur jarðminjaferðamennska þróast mjög 

hratt á fyrsta áratug þessarar aldar.  

Árið 2004 voru samtök jarðvanga stofnuð (Dowling & Newsome, 2010) og árið 2010 

var fyrsti jarðvangur Íslands stofnaður, Katla jarðvangur (Ragnhildur 

Sveinbjarnardóttir, 2010). Jarðvangur er verndað landsvæði þar sem finna má 

ýmiskonar jarðminjar sem geta verið sérstaklega mikilvægar, sjaldgæfar eða búið yfir 

fagurfræðilegu mikilvægi. Innan jarðvanga er stuðlað að verndun landslags og 

náttúru, fræðslu og sjálfbærri þróun (Dowling & Newsome, 2010). Jarðvangar þurfa 

að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að tilheyra alþjóðlegum samtökum jarðvanga og 

eiga á hættu á að vera vísað úr slíkum samtökunum ef þeim skilyrðum, sem 

viðeigandi stofnun setur, er ekki fylgt eftir (Global Geoparks Network, 2014a).      

Náttúra Íslands er kjörinn vettvangur fyrir jarðvanga og jarðminjaferðamennsku en 

Thórhallsdóttir (2007) hefur líkt náttúru landsins við lifandi rannsóknarstofu þar sem 

öll helstu öfl náttúrunnar koma saman. Náttúra Íslands er líkt og víða á norðurslóðum 

mjög viðkvæm en fjallað hefur verið um (t.d. Ólafsdóttir og Dowling, 2013; 

Ólafsdóttir og Runnström, 2009) mikilvægi þess að sjálfbærni sé höfð að leiðarljósi í 

allri skipulagningu og stjórnun á ferðaþjónustu á norðurslóðum til þess að hægt sé að 

vernda vistkerfi svæðisins og um leið tryggja efnahagslega arðsemi ferðaþjónustunnar 

til lengri tíma. Samkvæmt Ólafsdóttur og Dowling (2013) er sjálfbær þróun eitt af 
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meginatriðum jarðminjaferðamennsku og ef jarðminjaferðamennska er ekki sjálfbær 

stendur hún ekki undir nafni (Dowling og Newsome, 2010). Þau Ólafsdóttir og 

Dowling (2013) benda á að með þátttöku mismunandi hagsmunaaðila, góðri stýringu 

og sjálfbærri skipulagningu á jarðminjaferðamennsku getur hún verið öflugt verkfæri 

til þess að efla byggðaþróun staðbundinna svæða.  

Mikið hefur verið bæði rætt og skrifað um hugtakið sjálfbær þróun. Það var fyrst 

formlega skilgreint í Brundtlandskýrslunni svokölluðu árið 1987. Sjálfbær 

ferðaþjónusta er beintengd hugtakinu sjálfbær þróun og varð til sem nokkurskonar 

andsvar við fjöldaferðamennsku (t.d. Rannveig Ólafsdóttir, 2007). Ýmsar 

skilgreiningar á sjálfbærri ferðaþjónustu hafa verið lagðar til en Rannveig Ólafsdóttir 

(2007, bls. 419) þýddi skilgreiningu Swarbrook (1999) á eftirfarandi máta „Sjálfbær 

ferðamennska er hver sú þróun eða aðgerð í ferðamennsku sem tekur tillit til 

umhverfisins, tryggir verndun náttúrulegra og menningarlegra auðlinda til langs tíma, 

stuðlar að jafnræði og er félagslega og efnahagslega ásættanleg”.  

Ýmsar aðferðir og leiðbeiningar hafa verið þróaðar til þess að ferðaþjónustufyrirtæki 

geti stuðlað að sjálfbærri þróun í sínum atvinnurekstri með því að stunda sjálfbæra 

ferðaþjónustu. Sum ferðaþjónustufyrirtæki velja að aðlaga starfsemi sína að stöðlum 

ákveðinna gæðakerfa, til dæmis Vakans sem er gæða- og umhverfiskerfi 

ferðaþjónustunnar á Íslandi (Vakinn, á.á.a), á meðan önnur fyrirtæki velja að innleiða 

ákveðnar siðareglur. Einna þekktastar slíkra siðareglna eru þær siðareglur sem World 

Wide Fund International Arctic programme (WWF Arctic Programme) útbjuggu 

sérstaklega fyrir ferðaþjónustuaðila á norðurslóðum. Í þeim siðareglum eru  sköpuð 

ákveðin viðmið um starfshætti sem mjög æskilegt er að sem flestir 

ferðaþjónustuaðilar á norðurslóðum tileinki sér. Siðareglur WWF ganga meðal annars 

út á að samhæfa ferðamál við náttúruvernd og að þeir sem starfa við ferðaþjónustu 

þessa svæðis séu til þess hæfir að efla umhverfisvitund ferðamanna og að skila frá sér 

upplýstari ferðamönnum (World Wide Fund Arctic programme, á.á.) (viðauki 1). 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að meta þátt sjálfbærrar þróunar innan 

ferðaþjónustufyrirtækja í Kötlu jarðvangi. Það er gert með því að taka viðtöl við 

ferðaþjónustuaðila innan jarðvangsins. Eftirfarandi rannsóknarspurningar eru settar 

fram:  
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1. Hverjar eru áherslur ferðaþjónustufyrirtækja innan Kötlu jarðvangs á 

sjálfbærni?  

2. Hvernig nýta ferðaþjónustufyrirtæki innan Kötlu jarðvangs umhverfisstaðla, 

eins og umhverfisstjórnunarkerfi eða siðareglur World Wide Fund, til þess að 

gera rekstur sinn sjálfbærari? 

Ritgerðin hefst á fræðilegri umfjöllun um helstu viðfangsefni rannsóknarinnar, þ.e. 

sjálfbær þróun, sjálfbær ferðaþjónusta, jarðvangar og jarðminjaferðamennska og þau 

sett í samhengi við rannsóknarspurningar verkefnisins. Þar á eftir verður fjallað um þá 

aðferðarfræði sem stuðst er við í þessari rannsókn, val úrtaks, söfnun gagna og 

úrvinnslu þeirra. Að því loknu verður fjallað um framkvæmd hennar og niðurstöður. 

Að lokum verða niðurstöður rannsóknarinnar, sem byggja á átta viðtölum sem tekin 

voru við forsvarsmenn ferðaþjónustufyrirtækja sem starfa innan Kötlu jarðvangs, 

greindar og ályktanir dregnar og ræddar í þar til gerðum umræðukafla. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Sjálfbær þróun 
Sú skilgreining sem yfirleitt er stuðst við í tengslum við sjálfbæra þróun kemur úr 

hinni svokölluðu Brundtlandskýrslu frá árinu 1987 en í henni er hugtakið skilgreint 

sem: „Mannleg starfsemi sem fullnægir þörfum samtímans án þess að draga úr 

möguleikum framtíðarkynslóða til að fullnægja sínum þörfum” (WECD, 1987).  

Hugtakið sjálfbær þróun fékk fyrst raunverulega athygli fræðimanna og stjórnvalda 

hins vestræna heims fyrir nokkrum áratugum (Swarbrook, 1999). Swarbrooke (1999) 

bendir hins vegar á í samantekt sinni á uppruna sjálfbærrar þróunar í bók sinni 

Sustainable Tourism Management að uppruna hugtaksins megi rekja til 

borgarskipulags Rómarbúa til forna. Swarbrook (1999) fjallar í samantekt sinni einnig 

um að með aukinni tæknivæðingu, iðn– og borgvæðingu hafi fólk áttað sig á því að 

mikilvægt væri að bregðast meðal annars við aukinni mengun og auðlindanotkun í 

heiminum svo ekki færi illa. Í kjölfarið komu ýmsar hugmyndir upp á borðið til þess 

að reyna að sporna við þessari þróun. Til þess að reyna að bæta lífsskilyrði manna í 

þéttbýli og í borgum tóku stjórnvöld að huga að þróun til framtíðar (Swarbrook, 

1999). Á seinni hluta 20. aldarinnar fóru menn að gagnrýna ríkjandi efnishyggju hins 

vestræna samfélags og árið 1972 gáfu þau Donella Meadows, Dennis Meadows, 

Jörgen Randers og William W. Behrens III (1972) út skýrsluna Endimörk vaxtarins 

(e. The Limits to Growth). Skýrslan fjallaði um það að ef gengið yrði áfram með 

sömu áfergju á auðlindir jarðarinnar myndi það hafa mikil umhverfisleg áhrif. Það var 

hins vegar ekki fyrr en árið 1987 þegar ritið Our Common Future, sem gefið var út af 

World Commission on Environment and Development (WCED), að áðurnefnd 

skilgreining hugtaksins sjálfbær þróun var gerð (Swarbrook, 1999). Það var svo árið 

1992 að haldin var ráðstefnan „The Earth Summit” í Rio de Janeiro í Brasilíu sem sótt 

var af mörgum helstu leiðtogum heimsins. Þessi ráðstefna bar yfirskriftina 

„Umhverfið og sjálfbær þróun” en ein helsta útkoma þeirrar ráðstefnu var meðal 

annars áætlunin „Staðardagskrá 21” (United Nations Sustainable Development, 

1992). Staðardagskrá 21 tilgreinir ákveðin skref sem fjölmargar þjóðir hafa 

skuldbundið sig til að taka til þess að efla umhverfisvernd og sjálfbæra þróun í hverju 
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landi fyrir sig. Þannig geta þær haft áhrif á umhverfismál á heimsvísu. Tíu árum síðar, 

þ.e. 2002, á annari ráðstefnu í Jóhannesarborg var Staðardagskrá 21 endurnýjuð og ný 

markmið sett fyrir næsta áratuginn  (Kates, Parris og Leiserowitz, 2005). Sama ár, 

árið 2002, gaf Umhverfisráðuneyti Íslands út skýrsluna „Velferð til framtíðar – 

Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi”. Í henni birtist stefna Íslands í sjálfbærni en að 

auki var þar farið yfir skilgreiningu hugtaksins og bent á mikilvægi þess að hugað sé 

að efnahagslegum, samfélagslegum og umhverfislegum þáttum og að þessi atriði séu 

skoðuð í samhengi við hvert annað til að hámarka velferð og framgang þeirra allra 

(Umhverfisráðuneytið, 2002). 

Árið 1997 var haldin ráðstefna um umhverfismál og sjálfbærni á Egilsstöðum og ári 

síðar var skipaður sérstakur verkefnisstjóri sem gert var að efla sjálfbærni í 

sveitarfélögum landsins. Á næstu árum á eftir og með undirritun 

Ólafsvíkuryfirlýsingarinnar árið 2000 samþykktu fjölmörg sveitarfélög landsins að 

starfa eftir Staðardagskrá 21 (Ólafsvíkuryfirlýsingin, 2000). Staðardagskrá 21 er 

stefnumótun sem er í sífelldu ferli. Stefnumótunin er ávallt í endurskoðun sem er í 

takt við tíð og tíma hverju sinni (United Nations Sustainable Development, 1992). 

Áður en hugtakið sjálfbær þróun var skilgreint var yfirleitt talið að hagræn sjónarmið 

væru yfir hagsmuni samfélags og náttúru hafin og að hinn efnislegi grunnur skipti 

mestu máli (Háskóli Íslands, 2014). Eftir að hugtakið var svo skilgreint hefur gjarnan 

verið talað um þrjá þætti sem huga þarf að svo hægt sé að ná fram sjálfbærni en þeir 

eru efnahagslegir þættir, samfélagslegir þættir og umhverfislegir þættir. Samkvæmt 

Adams (2006) yrði í fullkomnum heimi litið á alla þessa þætti sem jafn mikilvæga og 

að jafnvægi ríkti þeirra á milli, en í raun og veru hefur mikill áherslumunur verið 

lagður á þessa þrjá þætti í gegnum tíðina. 
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Mynd	  1.	  Þrír	  þættir	  sjálfbærni	  samkvæmt	  Adams	  (2006).	  

Adams (2006) bendir á að þar sem hugtakið sjálfbær þróun er svo teygjanlegt getur 

verið erfitt fyrir aðila sem hafa mismunandi hagsmuna að gæta að komast að 

niðurstöðu um hvert meginhlutverk sjálfbærrar þróunar er. Hann bendir enn fremur á 

að það þurfi að koma á jafnvægi milli efnahagslegu, samfélagslegu og umhverfislegu 

þáttanna í tengslum við sjálfbæra þróun en oftar en ekki er það óraunhæft.  Yfirleitt er 

einn þáttur yfir annan hafinn í þessu samhengi og ólíkir hagsmunahópar þurfa því 

oftar en ekki að komast að einhverri málamiðlun.  

Í seinni tíð hefur verið lögð meiri áhersla á hlut náttúrunnar í tengslum við sjálfbæra 

þróun og að náttúran setji efnahagslífi og samfélagi takmörk hvað vöxt þeirra varðar 

(Háskóli Íslands, 2014). Á allra síðustu árum hefur hugtakið sjálfbær þróun og sú 

skilgreining sem kom fram í Brundtlandskýrslunni á því verið æ meira gagnrýnd. 

Lapka og Cudlínová (2009) telja að sjálfbær þróun tákni samblöndun ýmissa 

vísindalegra þekkingakerfa, umhverfisgilda, margskonar hugmyndafræði, 

tölfræðilegra þátta sem og mismunandi félagslegra og siðferðilegra viðhorfa. Það 

gefur því að skilja að samspil allra þessara ólíku þátta skapi óvissu um hvernig 

samspil manns og náttúru er í raun og að hugtakið sé ítrekað túlkað á mismunandi 

hátt. Upprunaleg skilgreining hugtaksins sem snerist fyrst og fremst um að mæta 

þörfum samtímans og framtíðarinnar á skynsamlegan máta er því í dag ef til vill full 

einföld. Síðan skilgreining hugtaksins var sett fram í hinni marg umræddu 

Brundtlandskýrslu hafa komið upp fjölmörg ágreiningsmál um hvernig eigi að túlka 

hugtakið og hvernig eigi að koma þessari þróun í framkvæmd.  Það er ljóst að 
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sjálfbærni snertir ekki aðeins á umhverfismálum eins og stundum virðist vera heldur 

einnig á félagslegu réttlæti, menningarmálum, velferð og heilsu jafnt sem efnahagslífi 

(Háskóli Íslands, 2011). Lykilatriði sjálfbærrar þróunar ætti samt sem áður að vera að 

auðlindir séu nýttar á skynsamlegan máta og að þeim sé skilað til komandi kynslóða í 

betri eða hið minnsta í jafngóðu ásigkomulagi. Mikilvægt er að sjálfbær þróun tvinni 

saman umhverfisvernd og framþróun í atvinnu- og samfélagsmálum og að hún feli í 

sér heildræna nálgun í bæði stefnumótun og stjórnmálum (Edward H. Huijbens og 

Gunnar Þór Jóhannesson, 2013). Það er greinilega að mörgu að hyggja í sambandi við 

sjálfbæra þróun og á meðan mismunandi hagsmunahópar túlka hugtakið á ólíkan máta 

og leggja áherslu á eina grunnstoð hugtaksins fram yfir aðra munu áfram koma upp 

ágreiningsmál. 

2.2 Sjálfbær ferðaþjónusta 
Í gegnum tíðina hefur á Íslandi verið talað um ferðaþjónustu frekar en ferðaiðnað eins 

og tíðkast víða erlendis (e. tourism industry). Um áramótin 2007/2008 voru ferðamál 

færð undan samgönguráðuneytinu og yfir til iðnaðarráðuneytisins 

(Innanríkisráðuneytið, 2007). Eftir þá breytingu litu fræðimenn (t.d. Huijbens, 2007) 

svo á að þá hefði ferðaþjónusta fyrst verið viðurkennd sem tegund iðnaðar hér á landi. 

Þeir Garrod og Fyall (1998) færa rök fyrir því að það eigi gjarnan vel við að kalla 

ferðaþjónustu iðnað. Þeir benda á að ferðaþjónusta gegni veigamiklu hlutverki í 

efnahag landa, fyrst og fremst vegna notkunar og vöruvæðingar sinnar á náttúrulegum 

auðlindum. Þeir benda einnig á að oft hafi verið rætt um ferðaþjónustu sem bjargvætt 

efnahags landa en nauðsynlegt er að átta sig á því hvort ferðaþjónustan geti vaxið og 

dafnað án þess að hún grafi undan einni sinni helstu grunnstoð, náttúrunni. Að ná 

haldbærum tökum á þeim vandamálum sem blasa við ferðaþjónustunni er mjög 

mikilvægt og þar getur hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar orðið til góðs. 

Það var ekki fyrr en seint á 20. öldinni að menn fóru raunverulega að átta sig á 

mikilvægi þess að efla umhverfisvæna ferðaþjónustu í heiminum. Hugmyndafræðin 

um sjálfbæra þróun var yfirfærð á ferðaþjónustuna í kjölfar útgáfu 

Brundtlandskýrslunnar, Our Common Future, árið 1987 (Saarinen, 2006). 

Ferðaþjónustan gegnir, eins og áður hefur komið fram, mjög stóru hlutverki í efnahagi 

landa heimsins. Hún er í sumum þeirra stærsta atvinnugreinin og skilar umtalsverðum 
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erlendum gjaldeyri í ríkiskassa þessara landa. Ferðaþjónustan skapar fjölmörg störf og 

fyrir marga einstaklinga er hún þeirra helsta tekjulind. Einnig getur hún styrkt fjárhag 

samfélaga og stuðlað að auknum stöðugleika þeirra. Swarbrooke (1999) bendir á að til 

þess að tryggja að ferðaþjónusta sé þróuð í takt við hugmyndafræði sjálfbærrar 

þróunar er mjög mikilvægt að gæta að því að mismuna ekki hluthöfum og 

hagsmunaaðilum, réttur þeirra allra þarf að vera sem jafnastur en á sama tíma þarf að 

tryggja áframhaldandi virðingu og stolt heimamanna fyrir eigin umhverfi. 

Líkt og með sjálfbæra þróun getur reynst erfitt að skilgreina hugtakið sjálfbær 

ferðaþjónusta. Sumir tengja hugtakið við efnahagsleg tækifæri sem hægt sé að nýta á 

þann hátt að nægar auðlindir séu til staðar svo hægt sé að stunda ferðaþjónustu í 

framtíðinni. Þeir leggja jafnframt áherslu á mikilvægi þess að gæta að félagslegum 

tengslum og umhverfinu á sama tíma. Aðrir kjósa að notast við hugtakið sjálfbær 

þróun ferðaþjónustu sem flækir málið enn frekar meðal annars vegna þeirrar 

staðreyndar að ferðaþjónusta er hnattrænn iðnaður. Áhersla sjálfbærrar þróunar er 

oftar en ekki bundin við smærri einingar en einnig vegna þess að margir telja 

ferðaþjónustuna seint geta orðið fullkomlega sjálfbæra (Saarinen, 2006). Þeir sem 

aðhyllast hugmyndafræðinni um að sjálfbærni í ferðaþjónustu sé eilíft ferli sem klárist 

aldrei, benda réttilega á að samgöngur í því formi sem við þekkjum í dag nái ekki að 

standast viðmið sjálfbærrar þróunar. Viðmiðin eru að nýta auðlindir jarðarinnar á 

varkáran máta og að draga sem mest úr neikvæðum áhrifum á náttúruna. Þessi atriði 

eru hluti af þeim tólf atriðum sem UNEP og WTO (2005) nefna að hægt sé að notast 

við til að efla sjálfbærni í ferðaþjónustu (viðauki 2). World Wide Fund (WWF) er 

sammála UNEP og WTO en kýs að styðjast við hugtakið ábyrg ferðaþjónusta, fyrst 

og fremst vegna þess að þeir telja að miðað við núverandi ástand sé ómögulegt að ná 

fram sjálfbærni í ferðaþjónustu. WWF skilgreinir ábyrga ferðaþjónustu sem 

„ferðaþjónustu sem fullnægir þörfum ferðamanna og viðheldur eða eflir umhverfi 

áfangastaðarins og skilar ágóða til heimamanna” (World Wide Fund, 2003). WWF 

hefur jafnframt hannað viðmið fyrir ferðaþjónustufyrirtæki til þess að hjálpa þeim að 

bjóða upp á vörur sem eru umhverfislega ábyrgar (viðauki 3). Að auki hefur WWF 

hannað tíu siðareglur fyrir aðila sem koma að ferðamálum á norðurslóðum sem stuðla 

að ábyrgari ferðaþjónustu á því svæði (viðauki 1) (World Wide Fund, 2003). 
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Í gegnum tíðina hefur talsvert verið deilt um hvernig og jafnvel hvort hægt sé að 

yfirfæra hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar yfir á ferðaþjónustu. Sumir fræðimenn 

(t.d. Middleton og Hawkins, 1998, bls. 257) vilja halda því fram að sjálfbærni í 

ferðaþjónustu tengist helst ákveðinni von um að ná fram settu markmiði frekar en að 

vera framkvæmanlegt og hvað þá mælanlegt viðfangsefni. Á fyrstu árum 21. 

aldarinnar var kallað eftir betri aðferðafræði sem myndi taka á því hvernig best mætti 

yfirfæra hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar á ferðaþjónustu en Ko (2005) sagði að ef 

leggja ætti áherslu á að innleiða sjálfbæra þróun í ferðaþjónustu yrði að vera hægt að 

mæla afköst og áhrif greinarinnar. Á undanförnum árum hefur mælanleiki orðið sífellt 

stærri hluti af sjálfbærri ferðaþjónustu og fyrirtæki hafa í auknum mæli tekið upp á 

því að gerast þátttakendur í ýmsum gæða- og umhverfisstjórnunarkerfum sem oft 

krefjast mælinga. Þeir Fernández og Rivero (2009) eru á sama máli og Ko (2005) en 

þeir benda á að skortur á mælingum sé líklega ein helsta ástæða þess að ekki hefur 

gengið betur en raun ber vitni að ná árangri í sjálfbærni. 

Á Íslandi var árið 1998 gefin út framkvæmdaáætlun sem unnin var af 

samgönguráðuneytinu og bar yfirskriftina Sjálfbær ferðamennska og umhverfisvernd. 

Í því riti er sjálfbær ferðaþjónusta skilgreind sem „ferðaþjónusta sem byggir á 

lágmarksröskun umhverfis um leið og ferðamönnum gefst kostur á að njóta náttúru 

landsins og menningarverðmæta.”  Í framkvæmdaáætluninni er jafnframt fjallað um 

að sjálfbær ferðaþjónusta „feli í sér að styrkja menningarsamfélög á þann hátt að 

vekja athygli ferðamannsins á sérstæðri menningu og sögu viðkomandi þjóðar” 

(Samgönguráðuneytið, 1998, bls. 5). Skilgreining samgönguráðuneytisins á enn 

nokkuð vel við en í dag styðst meðal annars gæða- og umhverfiskerfið Vakinn 

(Vakinn, á.á.b.) við þýðingu Rannveigar Ólafsdóttur á skilgreiningu John Swarbrook 

á hugtakinu en hún er svo hljóðandi: „Sjálfbær ferðamennska hefur verið skilgreind 

sem hver sú þróun eða aðgerð í ferðamennsku sem tekur tillit til umhverfisins, tryggir 

verndun náttúrulegra og menningarlegra auðlinda til langs tíma, stuðlar að jafnræði og 

er félagslega og efnahagslega ásættanleg” (Swarbrook, 1999; Rannveig Ólafsdóttir, 

2007, bls. 419). Hugtakið sjálfbær ferðaþjónusta fékk svo loks lögformlega 

skilgreiningu árið 2008 í 4. grein reglugerðarinnar um Vatnajökulsþjóðgarð en hún er 

svo hljóðandi:	  
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Sjálfbær ferðaþjónusta mætir þörfum ferðamanna og heimamanna 
en stuðlar um leið að verndun og auknum markaðstækifærum til 
framtíðar. Þetta felur í sér að auðlindum er stjórnað með þeim hætti 
að efnahagslegum, félagslegum og fagurfræðilegum þörfum er 
fullnægt, á sama tíma og viðhaldið er menningu, nauðsynlegum 
vistfræðilegum ferlum, líffræðilegri fjölbreytni og nauðsynlegum 
lífsskilyrðum (Reglugerðasafn, 2008).  

Samtök ferðaþjónustunnar settu það yfirmarkmið í umhverfisstefnu sinni árið 2005 að 

hvetja félagsmenn sína til þess að taka þátt í og að efla sjálfbæra þróun í ferðaþjónustu 

og þannig átti að gera Ísland þekkt fyrir sjálfbæra ferðaþjónustu (Samtök 

ferðaþjónustunnar, 2005). Að hugtakið hafi ekki fengið lögformlega skilgreiningu fyrr 

en árið 2008 sýnir að talsverður skortur hefur verið á leiðsögn frá stjórnvöldum í 

þessum málum. Stjórnvöld á Íslandi virðast þó loks vera að reyna að innleiða frekari 

sjálfbærni í ferðaþjónustu landsins en hér á landi hefur að undanförnu mikið verið rætt 

og ritað um skort á innviðum í ferðaþjónustu svo að hægt sé að vernda viðkvæma 

náttúru landsins fyrir ágangi ferðamanna. Nýlega var hér á landi lagt fram frumvarp 

til laga þar sem fjallað er um mikilvægi þess að efla innviði fyrir ferðamenn til þess 

að vernda náttúru og menningarminjar landsins (Þingskjal 649, 2014-2015). Í því 

frumvarpi er einnig fjallað um að tryggja skuli öryggi ferðamanna eftir fremsta megni, 

að byggja þurfi innviði á borð við stíga, salerni og skilti, efla fræðslu og stuðla að 

frekari sjálfbærri nýtingu auðlinda (Þingskjal 649, 2014-2015). 

Þau Angelkova, Koteski, Jakovlev og Mitrevska (2012) hafa fjallað um að 

ferðaþjónustufyrirtæki reyni gjarnan að bregðast við auknum væntingum ferðamanna 

á sem stystum tíma til þess að hámarka eigin gróða. Þegar það gerist gleymist oft að 

huga að neikvæðum áhrifum ferðamannanna og skipulagi til lengri tíma sem getur 

leitt af sér ósjálfbærri þróun. Ferðaþjónustuaðilar ættu frekar að leita aðferða til þess 

að hjálpa staðbundnum samfélögum og efla gæði umfram magn svo að ekki sé gengið 

of hratt á auðlindina. Upplifun og ánægja viðskiptavina ferðaþjónustufyrirtækja er 

mjög mikilvæg þar sem ánægðir viðskiptavinir eru mun líklegri til þess að mæla með 

og deila reynslu sinni af ákveðnum stað og um leið aukið vitneskju annarra 

ferðamanna.	  
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2.3 Jarðvangar 
Jarðvangar eru að verða sífellt vinsælli um allan heim meðal annars vegna 

samþættingar varðveislu, sjálfbærrar þróunar og samfélagslegrar þátttöku (Global 

Geoparks Network, á.á.) Jarðvangar snúast ekki einungis um jarðfræði heldur þarf 

innan þeirra að vera hægt að finna alþjóðlega mikilvægar jarðminjar. Jarðvangar 

byggja á vísindum, menningu, fræðslu og samskiptum og lúta að stefnu sem hönnuð 

er með sjálfbæra þróun í huga. Jarðvangar þurfa einnig að búa yfir alþjóðlega 

mikilvægum eiginleikum tengdum fágæti, fagurfræði sem og menntunargildi í 

tengslum við jarðminjar (Global Geoparks Network, á.á; Mc Keever, 2010). 

Jarðvangur er ávallt innan skýrra landfræðilegra marka og er á svæðum þar sem hann 

getur stuðlað að svæðisbundinni hagsæld fyrst og fremst í gegnum ferðaþjónustu (Mc 

Keever, 2010). Jarðvangar eru samt sem áður ekki aðeins afmörkuð svæði fyrir 

vísindamenn þar sem boð og bönn stýra allri tilveru manna. Innan jarðvanga skal vera 

unnið að því að bæta viðhorf og þekkingu almennings á jarðminjum og náttúrunni. 

Einnig skal leggja mikla áherslu á fræðsluefni í formi skilta, merkinga og að leiðsögn 

sé í boði um jarðvanginn (Katla Geopark, á.á.a.).  

Þrátt fyrir að jarðvangar hafi verið starfræktir meðal annars í Vulkaneifel í Þýskalandi 

síðan snemma á tíunda áratug síðustu aldar, var það ekki fyrr en um síðustu aldamót 

að það fór að kvikna áhugi innan UNESCO á jarðvöngum og jarðminjaferðamennsku 

(Frey, Schäfer, Büchel og Patzak, 2006). Á 156. fundi stofnunarinnar í apríl árið 1999 

var lögð fram tillaga um að koma á fót hnattrænu kerfi jarðvanga (Unesco, 1999). 

Árið 2000 voru samtök evrópskra jarðvanga (e. European Geoparks Network) stofnuð 

eftir miklar umræður um hvernig best væri meðal annars að sporna við 

fólksflutningum úr dreifbýli í þéttbýli, vegna hækkandi meðalaldurs íbúa og 

hnignunar samfélaga í dreifbýli (Mc Keever, 2010). Markmið samtakanna var einnig 

að koma jarðminjum á framfæri, varðveita þær og þróa jarðminjaferðamennsku innan 

jarðvanganna og þannig ýta undir sjálfbæra efnahagslega þróun svæðisins 

(Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 2010). Ári seinna, 2001, gengu samtök evrópskra 

jarðvanga í samstarf við UNESCO og í kjölfarið voru samtökin Global Geopark 

Network (GGN) stofnuð (Mc Keever, 2010). Fyrsta alþjóðlega jarðvanga ráðstefnan 

var haldin árið 2004 en á henni voru sett þrjú markmið sem stofnuninni var ætlað að 

vinna að en þau ganga út á að varðveita náttúruna, fræðslu um náttúruvísindi til 
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almennings og að hlúa að sjálfbærri staðbundinni efnahagslegri þróun (Mc Keever, 

2010). GGN er alþjóðleg stofnun sem byggir á sjálfboðaliðastarfi, stofnunin er ekki 

tengd neinum stjórnvöldum og er ekki rekin í gróðaskyni. Markmið stofnunarinnar er 

að hafa áhrif á, styðja við og hvetja staðbundin samfélög á heimsvísu til þess að 

vernda fjölbreytni bæði lífvera og lífvana fyrirbæra í náttúrunni. GGN vill tryggja 

sjálfbæra notkun náttúruauðlinda og um leið styðja við menningu og efnahag 

samfélaga með því til dæmis að skapa störf og þannig efla frekar byggðaþróun 

svæðisins (Global Geoparks, á.á.). Til þess að jarðvangar geti orðið meðlimir í GGN 

þurfa þeir að mæta kröfum stofnunarinnar um meðal annars þátttöku heimamanna, 

fræðslu, stjórnun, varðveislu og efnahagslega þróun. Þessum, og fleiri þáttum þarf að 

viðhalda samkvæmt reglum GGN til þess að jarðvangurinn haldi stöðu sinni innan 

stofnunarinnar. Ef ekki er sinnt þessum atriðum á jarðvangur á hættu á að vera 

meinaður aðgangur að samtökunum eða vísað úr þeim (Global Geoparks Network, 

2014a).  Í dag samanstendur Global Geopark network af 111 jarðvöngum í 32 

löndum, þar af eru 64 jarðvangar í 22 evrópskum löndum (Global Geoparks Network, 

2014b). 

Árið 2008 kviknaði sú hugmynd að stofna skyldi jarðvang á Íslandi, á vettvangi 

átaksverkefnis Háskólafélags Suðurlands sem tók meðal annars á eldvirkni svæðisins. 

Hugmyndin var sú að jarðvangurinn myndi þekja landsvæði sveitarfélaganna 

Skáftárhrepps, Mýrdalshrepps og Rangárþings eystra. Kallaður var til jarðfræðingur á 

vegum Umhverfisstofnunar til þess að gera samantekt um jarðfræði svæðisins og 

þegar vinnu að þeirri greinagerð lauk voru í kjölfarið haldnir kynningarfundir fyrir 

sveitarstjórnir sveitarfélaganna þriggja (Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, 2010). Árið 

2009 kom svo hingað til lands ráðgjafi frá samtökum evrópskra jarðvanga (EGN) og 

kynnti sér bæði þær hugmyndir sem unnið var að og staðsetningu jarðvangsins. 

Undirbúningsnefndir á vegum sveitarstjórna og annarra stofnana hófu stuttu síðar að 

vinna að tilurð jarðvangsins. Haldnir voru íbúafundir og nokkrum mánuðum síðar, um 

vorið 2010, hlaut verkefnið styrk frá Ferðamálastofu til frekari skipulagsvinnu og 

stefnumörkunar með tilliti til sjálfbærrar ferðaþjónustu (Ragnhildur 

Sveinbjarnardóttir, 2010). Í nóvember sama ár var jarðvangurinn formlega stofnaður 

en hann hlaut nafnið Katla jarðvangur. Í september árið 2011 fékk jarðvangurinn svo 
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aðild að samtökum evrópskra jarðvanga og varð um leið hluti af alþjóðlegu neti 

UNESCO um jarðvanga (Katla Geopark, á.á.b.) 

Katla jarðvangur er fyrsti og enn sem komið er eini jarðvangur Íslands. Hans helsta 

forgangsatriði er að varðveita náttúrulegt umhverfi svæðisins, efla sjálfbæra þróun, 

kynna menningu heimamanna og leggja mikla áherslu á náttúrutengda ferðaþjónustu 

(Katla Geopark, á.á.b.). Katla jarðvangur þekur rúmlega 9% af flatarmáli Íslands eða 

yfir 9.542 km2. Hann nær frá Skeiðarársandi í austri að Hvolsvelli í vestri og nyrsti 

hluti hans nær vel inn á sjálfan Vatnajökul á meðan strandlína landsins afmarkar hann 

í suðri en svæðið sem jarðvangurinn þekur má sjá hér að neðan á mynd 2. (Katla 

Geopark, á.á.b.). 

	  

Mynd	  2.	  Yfirlitsmynd	  af	  Kötlu	  jarðvangi	  (Ragnhildur	  Sveinbjarnardóttir,	  2010).	  

Suðurland Íslands er ár eftir ár eitt vinsælasta svæðið sem erlendir ferðamenn 

heimsækja á meðan á dvöl þeirra stendur hér á landi. Á því svæði sem Katla 

jarðvangur þekur er að finna margar af helstu náttúruperlum Íslands, þar er meðal 

annars Dyrhólaey, Fimmvörðuháls, Eyjafjallajökull, Lakagígar og Katla (Katla 

Geopark, á.á.c.). Eftir eldgosin frægu sem áttu sér stað á Fimmvörðuhálsi og í 

Eyjarfjallajökli árið 2010 hefur komum erlendra ferðamanna um svæðið aukist til 
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muna og sumarið 2013 heimsóttu 72% af öllum erlendum ferðamönnum sem til 

landsins komu Suðurland Íslands (Ferðamálastofa, 2014b). 

Kötlu jarðvangur er kjörinn grundvöllur til þess að vinna að og viðhalda sjálfbærri 

ferðaþjónustu vegna þeirra krafna sem gerðar eru til hans af þeim samtökum sem 

hann er hluti af. Í Kötlu jarðvangi er lögð áhersla á að ferðamaðurinn nái að upplifa 

stórfenglega náttúru og landslag svæðisins sem hann umlykur og jafnframt að hann 

nái að kynnast sögunni, samtímanum og hinni hefðbundnu menningu sem þar er að 

finna (Katla Geopark, á.á.a.). 

2.4 Jarðminjaferðamennska 
Ferðaþjónustan er sú grein sem vex hvað hraðast í heiminum og er vistvæn 

ferðaþjónusta og önnur náttúrutengd ferðaþjónusta þeir angar hennar sem vaxa 

hraðast. Ferðaþjónusta heimsins mun aðeins halda áfram að vaxa og verður því að 

fara að taka meiri ábyrgð á þeim áhrifum sem hún veldur. Ferðaþjónusta 

samanstendur annars vegar af fjöldaferðamennsku og hins vegar visthæfri 

ferðamennsku (Newsome, Moore og Dowling, 2002). Fjöldaferðamennska fer fram á 

stórum skala og er oft mjög árstíðabundin. Í flestum tilfellum innan 

fjöldaferðamennsku er lítið um samvinnu við staðbundin samfélög og eiga 

heimamenn lítið af þeim innviðum sem til staðar eru. Visthæf ferðamennska fer aftur 

á móti fram á smærri skala, hún er ekki eins gróðamiðuð og fjöldaferðamennska og 

ekki eins árstíðabundin. Sú afþreying sem er í boði í visthæfri ferðamennsku er 

yfirleitt hönnuð bæði fyrir heimamenn og ferðamenn og er oft í eigu heimamanna. Í 

visthæfri ferðamennsku er einblínt á að koma á stöðugleika til lengri tíma litið í 

viðkomandi samfélagi (Weaver, 2001).  

Ein tegund visthæfrar ferðamennsku er ferðaþjónusta sem fer fram í náttúrulegu 

umhverfi, náttúrutengd ferðaþjónusta. Í slíkri ferðaþjónustu getur algengasta ástæða 

ferðar verið að komast í snertingu við og berja náttúruna augum. 

Ævintýraferðamennska getur einnig fallið inn í þennan flokk en hún snýst meðal 

annars um köfun, hellaskoðun og klifur (Newsome, Moore og Dowling, 2002). 
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Jarðminjaferðamennska á sér yfirleitt stað í náttúrulegu umhverfi og því má vel líta 

svo á að jarðminjaferðamennska sé hluti af bæði náttúrutengdri ferðaþjónustu og 

vistvænni ferðaþjónustu. Jarðminjaferðamennska er þó talsvert sértækari angi 

ferðaþjónustunnar og einblínir á staði tengda jarðminjum. Slíkir staðir geta til að 

mynda verið þar sem finna má ýmiskonar landslagsþætti, bergmyndanir eða 

steingervinga. Það er því talsverður greinamunur á milli jarðminjaferðamennsku og 

náttúrutengdri ferðaþjónustu en hún fer almennt fram í náttúrulegu umhverfi þar sem 

ferðamenn geta til að mynda skoðað dýralífið eða plöntur. Það getur samt reynst erfitt 

að aðgreina jarðminjaferðamennsku frá annarri náttúrutengdri ferðaþjónustu því oft 

eru ferðamenn staddir í náttúrulegu umhverfi til þess að njóta jarðminja sem og 

annarra náttúrulegra þátta, t.d. fugla (Dowling og Newsome, 2006). Í 

jarðminjaferðamennsku er því athygli ferðamanna fyrst og fremst á jarðfræðileg 

fyrirbæri og er meginmarkmið ferðarinnar að heimsækja og skoða jarðfræðilega 

aðlaðandi staði (Dowling og Newsome, 2006). 

Jarðminjar og landslagsþættir geta verið fagurfræðilegar undirstöður annarra anga 

ferðaþjónustunnar. Það getur því verið skörun á jarðminjaferðamennsku og annarri 

náttúrutengdri ferðaþjónustu eins og til dæmis ævintýraferðamennsku. Margir staðir 

sem innihalda jarðminjar og fjölbreytt landslag eru gjarnan áfangastaðir 

áhættusækinna ferðamanna. Slíkir ferðamenn geta mögulega sótt þessa staði heim til 

þess að klífa kletta eða síga í hella, þannig verða staðir tengdir 

jarðminjaferðamennsku nokkurskonar baksvið afþreyingar þessara ferðamanna 

(Dowling og Newsome, 2006). Þeir erlendu ferðamenn sem koma til Íslands hafa 

nefnt að ein helsta ástæða þess að þeir ferðist til landsins sé að berja náttúru Íslands 

augum (Ferðamálastofa 2014a). Vegna fjölbreytileika náttúrutengdrar ferðaþjónustu 

sem og fjölbreytileika íslenskrar náttúru er vart hægt að komast hjá því að erlendir 

ferðamenn hér á landi stundi á einhverjum tímapunkti, á sínu ferðalagi, 

jarðminjaferðamennsku í einhverri mynd. King (2010) hefur fjallað um 

jarðminjaferðamennsku á Hawaii en þar er líkt og á Íslandi mikill náttúrufarslegur 

fjölbreytileiki. Hún bendir á að hægt sé að líta á nánast alla ferðamenn sem til Hawaii 

koma sem jarðminjaferðamenn þar sem lang flestir þeirra stundi afþreyingu tengda 

jarðminjum á meðan á ferð þeirra stendur. King (2010) fjallar jafnframt um þá 

erfiðleika sem komið geta upp í kringum jarðminjaferðamennsku á Hawaii en 
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niðurstöður rannsókna hennar benda til þess að helstu þættir sem stjórnvöld og 

ferðaþjónustuaðilar þurfi að bregðast við í tengslum við jarðminjaferðamennsku séu 

öryggi ferðamanna, stýring á ferðamönnum og skortur á innviðum sem leitt getur til 

þess að ágangur ferðamanna skaði náttúru og vistkerfi svæða.	  

Jarðminjaferðamennska er beintengd jarðfræði og landmótunarfræði sem og öllum 

þeim þáttum sem þau fræði eiga við. Þá má nefna náttúruauðlindir og landslag, 

steingervinga og steinefni (Dowling og Newsome, 2010). Þau Ólafsdóttir og Dowling 

(2013) benda jafnframt á að sjálfbærni sé meginmarkmið jarðminjaferðamennsku en 

einnig að hún eigi að efla byggðaþróun svæða. Til þess að þessum þáttum sé náð þarf 

mjög góða skipulagningu og stjórnun á öllum þáttum ferðaþjónustunnar.  

Hugtakið jarðminjaferðamennska (e. geotourism) var fyrst skilgreint af T.A. Hose 

árið 1995 í greininni Selling the story of Britain’s stone. Hann skilgreindi hugtakið 

sem:  „Vettvang fyrir ferðamenn til að túlka, upplifa, öðlast þekkingu og skilning á 

jarðfræði tiltekins staðs sem gerir þeim um leið kleift að njóta eiginleika hans umfram 

fagurfræði staðarins” (Hose, 1995, bls 16). 

Þeir Dowling og Newsome (2010) hafa í gegnum tíðina átt þó nokkuð við hugtakið 

jarðminjarferðamennska og hafa skilgreint það á mismunandi hátt en nú síðast, árið 

2010, skilgreindu þeir hugtakið sem:	  	  

Angi náttúrutengdrar ferðaþjónustu sem einblínir sérstaklega á landslag og 
jarðfræði. Jarðminjaferðamennska stuðlar að auknum komum ferðamanna 
á jarðfræðilega merkilega staði og eflir varðveislu jarðfræðilegs 
fjölbreytileika sem og skilning á jarðvísindum í gegnum upplifun og 
fræðslu. Þessum þáttum er náð með sjálfstæðum heimsóknum ferðamanna 
á slíka staði, ferðum þeirra um slóða og útsýnisstaði, með leiðsögn og með 
stuðningi þeirra við gestasetur innan jarðminjastaða (Newsome og 
Dowling, 2010, bls 3). 

Sama hvernig fólk skilgreinir hugtakið jarðminjaferðamennska, sem á ensku er 

geotourism má ekki gleyma því að ‘geo’ hluti hugtaksins stendur ávallt fyrir jarðfræði 

og landmótunarfræði. Seinni hluti hugtaksins ‘tourism’ snýr að ferðamönnunum 

sjálfum og þeirra aðgerðum, heimsóknum þeirra á staði tengda jarðminjum, aukna 

vitneskja þeirra og upplifun og þátttöku á tilteknu svæði. Þegar þessi tvö orð ‘geo’ og 

‘tourism’ eru sameinuð í þetta hugtak tvinnar það saman form og ferli jarðfræðilegra 

þátta við aðdráttarafl ferðamanna, húsaskjól, skipulagðar ferðir, aðgerðir og túlkanir 
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ferðamenna, sem og skipulagningu og stjórnun ferðaskipuleggjenda (Dowling og 

Newsome, 2010). 

Downling (2001) tók saman þá fimm þætti sem einkenna vistvæna ferðamennsku. 

Hann fjallar um að slík ferðamennska eigi sér yfirleitt stað í náttúrunni, hún sé 

vistfræðilega sjálfbær, bæti umhverfislega vitneskju, skili arði til íbúa svæðisins og 

fullnægi þörfum ferðamannanna (Dowling, 2001). Líkt og með vistvæna 

ferðamennsku er hægt að útlista þá eiginleika sem einkenna jarðminjaferðamennsku 

en þeir væru þá að slík ferðamennska fari fram á jarðfræðitengdum stöðum, efli 

umhverfislega vitneskju, fullnægi þörfum ferðamanna, skili arði til íbúa svæðisins og 

að hún sé sjálfbær (Newsome og Dowling, 2010).  

Í jarðminjaferðamennsku er hugað að öllum þeim þáttum sem eiga sinn þátt í að móta 

jörðina, bæði mannvistarlegum og náttúrulegum þáttum (Rannsóknarmiðstöð 

ferðamála, 2010). Þessir náttúrulegu þættir eru aðdráttarafl fyrir marga mismunandi 

hópa ferðamanna og eru undirstaða upplifunar þeirra í þess konar ferðum. 

Jarðminjaferðamennska gerir heimamönnum kleift að taka virkan þátt í þróun 

ferðaþjónustu svæðis sem verður til þess að meiri líkur eru á að hægt sé að bjóða upp 

á sértæka og ósvikna upplifun fyrir ferðamennina (Dowling og Newsome, 2010). 

Jarðminjaferðamennska getur einnig orðið til þess að minnka efnahagslegan leka í 

samfélögum. Auknir atvinnumöguleikar sem tengjast vörum og þjónustu verða 

gjarnan til og þar sem heimamenn gera sér grein fyrir þeim arði sem 

jarðminjaferðamennska getur skilað verður það oft að ákveðinni hvatningu fyrir 

ábyrgari og skynsamlegri þróun áfangastaðar (Dowling og Newsome, 2010). 

Jarðminjaferðamennska getur því líkt og fræðimenn (t.d. Dowling og Newsome, 

2006; Dowling, 2009; Ólafsdóttir og Dowling, 2013) hafa bent á eflt byggðaþróun 

svæða og um leið stækkað hlut ferðaþjónustu innan þess. Því má líta á 

jarðminjaferðamennsku sem einskonar form sjálfbærrar ferðaþjónustu sem getur haft 

efnahagslega jákvæð áhrif á staðbundin samfélög (Dowling og Newsome, 2006). 	  
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2.5 Siðareglur og viðmið í sjálfbærri 
ferðaþjónustu 

Í gegnum tíðina hafa ýmsar aðferðir verið þróaðar til þess að reyna að stýra 

ferðaþjónustu heimsins í rétta átt með það að markmiði að draga eins og hægt er úr 

neikvæðum umhverfis- og menningarlegum áhrifum. Hannaðar hafa verið 

margskonar siðareglur og mörg fyrirtæki hafa einnig aðlagað starfsemi sína að ýmsum 

gæða- og umhverfisstjórnunarkerfum. Erfitt væri að gera öllum þeim kerfum sem 

hönnuð hafa verið greinagóð skil í þessari ritgerð en hér að neðan verður stiklað á 

stóru um þau sem mest er notast við hér á norðurslóðum. 

Font (2002) hefur bent á að ferðaþjónustufyrirtæki séu ekki háð neinum reglugerðum 

sem takmarka hversu mikið þau geta kallað sig sjálfbær, græn eða umhverfisvæn. Á 

undanförnum árum hafa umhverfisvottanir og gæðakerfi haslað sér völl innan 

ferðaþjónustunnar sem möguleg leið til að bregðast við þessu reglugerðarleysi. 

Fyrirtækjum er gert að mæta ákveðnum stöðlum gæðakerfanna og fá fyrir það vottun 

og gæðastimpil, staðlar gæðakerfanna eiga að hjálpa þessum fyrirtækjum að bæta 

eigin rekstur. Font (2002) bendir einnig á að í dag sé til fjöldinn allur af gæðakerfum 

og vottunum fyrir ferðaþjónustufyrirtæki, þessum fjölda fylgir tilheyrandi skörun á 

áherslum sem getur leitt af sér rugling og hundsun ferðamanna á þeim. 

Umhverfisvottanir og umhverfisstjórnunarkerfi eru umdeilt viðfangsefni innan 

ferðaþjónustunnar. Buckley (2002) segir að ferðaþjónustufyrirtæki geti kosið að 

notast við slíkar vottanir í markaðssetningu sinni, svæðisskipuleggjendur geta nýtt sér 

þær við úthlutanir landsvæða, stjórnvöld geta svo nýtt þær í að vekja áhuga á 

landsvísu og ferðaþjónustufyrirtæki sem gera út á ábyrga og vistvæna ferðaþjónustu 

geta nýtt þær í fræðslu, kynningarstarf og til að afla sér tekna. Allir þessir 

hagsmunaaðilar geta samkvæmt Buckley (2002) nýtt vottanir og gæðakerfi til þess að 

reyna ná athygli neytenda.   

Að undanförnu hefur aukin krafa um stjórnun og skipulag í ferðaþjónustu hér á landi 

haldist í hendur við fjölgun ferðamanna á Íslandi sem og með vaxandi 

umhverfisvitund íbúa landsins. Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) hafa að undanförnu 

unnið að því að efla eigin starfsemi og ímynd ferðaþjónustu landsins og hafa bent 

aðildarfyrirtækjum sínum á kosti þess að taka upp einhverskonar 
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umhverfisstjórnunarkerfi. Rannveig Ólafsdóttir (2007) hefur bent á að með fyrirfram 

ákveðnum stöðlum slíkra kerfa eiga fyrirtæki að geta breytt starfsemi sinni á þann hátt 

að þau hafi sem minnst áhrif á umhverfið og skaði sem fæsta. 

Stærð fyrirtækja virðist hafa talsverð áhrif á inngöngu þeirra í gæða- og 

umhverfiskerfi en Burgin og Hardiman (2010) hafa bent á að því stærri sem 

ferðaþjónustufyrirtæki eru því meiri líkur eru á að þau vilji gerast þátttakendur í 

slíkum kerfum. Sampaio, Thomas of Font (2011) eru á sama máli en þau benda á að 

mikilvægt sé að gera rekstraraðilum smærri fyrirtækja grein fyrir þeim ágóða sem 

hlotist getur af því að ganga í gæða- og umhverfiskerfi og að aukin þekking þeirra á 

slíkum kerfum sé undirstaða árangurs í þessum efnum. 

Þó nokkur gæða- og umhverfiskerfi eru í notkun hér á landi. Eitt þeirra er Svanurinn 

en þó nokkur íslensk fyrirtæki starfa eftir stöðlum hans en það er opinbert 

umhverfismerki norðurlandanna. Svanurinn setur strangar kröfur til fyrirtækja sem 

eiga að tryggja að vörur þeirra bæti umhverfi og heilsu fólks (Umhverfisstofnun, á.á.). 

Umhverfismerkið Svanurinn leitast við að stýra fyrirtækjum í átt að sjálfbærari 

neyslu. Svanurinn hjálpar fyrirtækjum að lagfæra möguleg umhverfisleg vandamál er 

tengjast meðal annars orku- og vatnsnotkun, meðhöndlun eiturefna og förgun úrgangs 

og hráefna (Nordic Evolabelling, á.á.). Annað gæða- og umhverfiskerfi sem fær sífellt 

meiri athygli ferðaþjónustuaðila hér á landi er Vakinn. Vakinn er íslenskt gæða- og 

umhverfiskerfi sem þróað var af Ferðamálastofu Íslands, Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

og fleirum. Vakinn byggir á gæðakerfinu Qualmark sem stuðst er við í ferðaþjónustu 

Nýja Sjálands. Margir sérfræðingar frá ýmsum sviðum tóku þátt í að aðlaga Qualmark 

kerfið að íslenskum aðstæðum (Vakinn, á.á.a.). Meginmarkmið Vakans er að efla 

öryggi og gæði í ferðaþjónustu hér á landi með tilheyrandi tilsögn og stuðningi og um 

leið að efla ábyrgð ferðaþjónustufyrirtækja. Vakinn vill tryggja að gildi íslenskrar 

ferðaþjónustu byggi á samvinnu, heiðarleika, fagmennsku, gæðum, umhverfinu og 

hreinleika (Vakinn, á.á.a.).  

Earth Check er annað gæðakerfi sem er að verða vinsælla meðal ferðaþjónstuaðila á 

Íslandi. Earh Check er nokkurskonar vottorð fyrir sjálfbærri starfsemi fyrirtækja í 

ferðaþjónustu. Kerfið á að bæta skilvirkni ferðaþjónustu og hámarka upplifun 

ferðamanna en um leið að draga sem mest úr neikvæðum umhverfis- og 
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samfélagslegum áhrifum. Enn sem komið er eru ekki mjög mörg fyrirtæki á Íslandi 

með Earth Check vottun en þau sem hana hafa eru meðal annars 

hvalaskoðunarfyrirtæki, hestaleiga, hótel og sveitarfélag (EarthCheck, á.á.). 

Árið 1995 byrjaði World Wide Fund að þróa siðareglur fyrir ferðaþjónustu á 

norðurslóðum og leiðir til að fylgja þeim eftir (Snyder, 2007). Meginmarkmið WWF 

var að hvetja og ýta undir þróun ferðaþjónustu sem myndi vernda umhverfi og náttúru 

eins og hægt væri. Að auki myndi þessi ferðaþjónusta fræða ferðamenn um náttúru og 

mannvist á norðurslóðum og efla virðingu þeirra gagnvart menningu svæðisins og 

stuðla að auknum atvinnutækifærum og arði fyrir heimamenn. WWF heldur því fram 

að slík ferðaþjónusta sé ekki aðeins vænleg fyrir umhverfið heldur einnig fyrir 

heimamenn, viðskipti og ríkisstjórnir þessara landa (Snyder 2007). Meginatriði 

þessara siðareglna fyrir ferðaþjónustu á norðurslóðum voru þróuð í samvinnu WWF 

við ferðaþjónustuaðila, verndunarsamtök, stjórnendur, fræðimenn og fulltrúa margra 

mismunandi samfélaga á vinnustofu sem haldin var á Svalbarða árið 1996 og 1997. 

Þátttakendur vinnustofunnar skilgreindu þá þætti sem mögulega væri hægt að hagnast 

af sem og þeim þáttum sem gætu skapað vandræði í ferðaþjónustu á norðurslóðum. 

Loka útkoma þessarar vinnustofu voru tíu siðareglur fyrir ferðaþjónustu á 

norðurslóðum, siðareglur fyrir ferðaþjónustuaðila og siðareglur fyrir ferðamenn sem 

heimsækja svæðið (Snyder, 2007). WWF lítur á ferðamenn sem mögulega leið til þess 

að styðja við varðveislu umhverfis og náttúru á norðurslóðum. Samkvæmt WWF er 

hægt að stýra ferðamönnum á skynsaman máta svo að þeir sem heimsækja tiltekin 

svæði geti notið og virt náttúru og menningu norðurskautssvæðisins sem og að efla 

tekjur og líferni þeirra samfélaga sem þar eru (Snyder, 2007).  

2.6 Samantekt  
Mikið hefur verið rætt og ritað um hugtakið sjálfbær þróun síðan það var fyrst sett 

formlega fram árið 1987 og talsverður ágreiningur hefur komið upp bæði á milli 

fræðimanna sem og hagsmunaðila um skilgreiningu hugtaksins og hvernig nýta eigi 

það í framkvæmd. Hvað felst í hugtakinu sjálfbær þróun hefur breyst talsvert frá því 

það var skilgreint í Brundtlandskýrslunni árið 1987 og í dag er skilgreining þess orðin 

mun flóknari og margþættari en áður. Upphaflega snerist skilgreining þess fyrst og 

fremst um að nýta auðlindir á varkáran máta svo að komandi kynslóðir gæti einnig 



22 

 

nýtt þær. Nú til dags snertir sjálfbær þróun á mun fleiri þáttum eins og 

menningarmálum, velferð og heilsu jafnt sem efnahagslífi. Líkt og með sjálfbæra 

þróun eru menn ekki á eitt sáttir um hvaða leiðir skuli farið til að ná fram sjálfbærni í 

ferðaþjónustu. Fræðimenn (t.d. Garrod og Fyall, 1998; Huijbens, 2007; Saarinen, 

2006)  hafa fjallað um hvort skilgreina eigi ferðaþjónustu sem iðnað og hvort hún eigi 

nokkurn tímann eftir að geta orðið fullkomlega sjálfbær. Mikilvægt er þó að líta á 

sjálfbæra ferðaþjónustu sem langvarandi, og jafnvel sem eilíft ferli sem engan endi 

tekur svo að hægt sé að draga úr neikvæðum áhrifum ferðaþjónustunnar og að efla 

sjálfbærni hennar smám saman. Æ fleiri ferðaþjónustufyrirtæki hafa nú tekið upp á 

því að starfa eftir ýmsum gæðakerfum, siðareglum og stöðlum til þess að efla eigin 

starfsemi, gera hana sjálfbærari og umhverfisvænni og um leið að vernda náttúruna, 

auðlindina sem þau byggja starfsemi sína einna helst á.  

Jarðvangar og jarðminjaferðamennska eru tiltölulega nýleg fyrirbæri innan 

ferðaþjónustunnar en þau byggja einna helst á landmótunarfræðum, jarðfræðilegum 

fyrirbærum og sjálfbærri þróun. Á Íslandi er einn jarðvangur, Katla jarðvangur sem 

staðsettur er á Suðurlandi. Líkt og með aðra jarðvanga stafar tilurð hans af aukinni 

þörf á stýringu og verndun á náttúrulega mikilvægum svæðum en starfsemi hans á 

einnig að efla staðbundin samfélög og umhverfisvitund bæði heimamanna og 

ferðamanna sem og efla byggðaþróun og sporna við frekari fólksflutningum frá 

svæðinu.  
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3. Aðferðafræði 
Til þess að rannsaka þátt sjálfbærrar þróunar innan ferðaþjónustufyrirtækja í Kötlu 

jarðvangi var ákveðið að styðjast við eigindlega aðferðafræði. Slík aðferðafræði 

byggir meðal annars á aðleiðslu þar sem helsta rannsóknarverkfærið er rannsakandinn 

sjálfur (Padgett, 2008). Eigindleg aðferðafræði byggir á orðum, bæði rituðum og 

töluðum, en þau eru notuð til þess að öðlast skilning á, lýsa og túlka veruleika 

viðmælendans en rannsakandinn þarf að gæta þess að leggja ekki eigið mat á þessa 

þætti (Braun og Clarke, 2013). Stuðst var við aðleiðslu við nálgun viðfangsefnisins og 

gögnum var aflað með hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum í þessu tilviki. Hálfstöðluð 

viðtöl voru talin henta þessari rannsókn vel vegna þess að rannsakandi vildi gera 

viðmælendum sínum kleift að tjá sig með sínum eigin orðum um viðfangsefnið en 

einnig til þess að halda viðtalinu nokkuð opnu svo hægt væri að dýpka viðtalið enn 

frekar með upplýsingum sem rannsakandi upprunlega gerði mögulega ekki ráð fyrir. 

3.1 Val úrtaks og viðmælendur 
Til þess að fá besta mögulega úrtakið voru viðmælendur þessarar rannsóknar valdir 

með markvissu úrtaki en sú aðferð er notuð til þess að velja ákveðna einstaklinga 

vegna þekkingar þeirra og/eða reynslu. Slíkt úrtak var einnig valið því það gerir 

rannsakanda kleift að fá skýrar niðurstöður um viðfangsefnið (Esterberg, 2002). 

Úrtakið samanstendur af átta einstaklingum sem allir eru forsvarsmenn 

ferðaþjónustufyrirtækja sem starfa innan Kötlu jarðvangs. Úrtakið samanstendur af 

bæði heimamönnum og aðilum sem búa utan jarðvangsins.  

Það eru fjölmörg ferðaþjónustufyrirtæki sem bjóða upp á einhverskonar ferðir innan 

Kötlu jarðvangsins. Ekkert fyrirtæki gefur sig sérstaklega út fyrir að vera 

jarðminjaferðamennskufyrirtæki heldur eru þau flest að bjóða upp á eitthvað 

fjölbreyttara. Mörg þeirra blanda saman nokkurskonar ævintýra- og göngu 

ferðamennsku en einnig eru þó nokkur fyrirtæki sem bjóða upp á jöklaferðir, 

hellaskoðun eða aðra afþreyingu sem stólar á það náttúrulega umhverfi sem 

jarðminjaferðamennska gengur út á. Það getur því verið erfitt að setja sum þeirra 

ferðaþjónustufyrirtækja sem stóla á þetta umhverfi sem jarðminjaferðamennska snýst 

um undir sama hatt og önnur. Þau ferðaþjónustufyrirtæki sem bjóða upp á ferðir á 
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jarðfræðilega merkilega staði innan Kötlu jarðvangsins eða gera sérstaklega út á 

jarðfræði og jarðminjar svæðisins og sáu sér fært að veita viðtal við gerð þessarar 

rannsóknar má sjá í töflu eitt hér að neðan. 

Tafla 1 Viðmælendur 

Viðmælandi	   Viðtal	   Starf viðmælenda	   Heimamaður	  
Arnar Felix 
Einarsson	  

Viðtal 7. apríl 2015 á 
skrifstofu Trek 
Iceland	  

Forstjóri Trek Iceland 	   Nei	  

Ársæll Hauksson	   Viðtal í gegnum 
tölvupóst. Svör 
bárust 22. apríl 2015 	  

Forstjóri South Coast 
Adventure	  

Já	  

Ásbjörn 
Björgvinsson	  

Viðtal 27. mars 2015 
í heimahúsi 
	  

Forstjóri Lava Center 	   Nei	  

Björg Árnadóttir	   Viðtal í gegnum 
tölvupóst. Svör 
bárust 21. apríl 2015	  

Forstjóri South Iceland 
Adventure 	  

Já	  

Guðmundur 
Sigurðsson	  

Viðtal 7. apríl 2015 í 
höfuðstöðvum 
Gateway to Iceland	  

Forstjóri Gateway to 
Iceland 	  

Nei	  

Inga Dagmar 
Karlsdóttir	  

Símaviðtal 17. apríl 
2015	  

Leiðsögumaður hjá 
Íslenskum 
fjallaleiðsögumönnum 	  

Nei	  

Jóna Björg 
Jónsdóttir	  

Viðtal í gegnum 
tölvupóst. Svör 
bárust 20. apríl 2015	  

Starfsmaður Slóða 	   Já	  

Ólöf Einarsdóttir	   Viðtal 16. apríl 2015 
á skrifstofu 
Mountaineers of 
Iceland	  

Forstjóri Mountaineers of 
Iceland	  

Nei	  

 

3.2 Viðtalsrammi og söfnun gagna 
Við gerð viðtalsrammans (viðauki 4) sem stuðst var við í viðtölum þessarar 

rannsóknar voru siðareglur World Wide Fund um ferðamál á norðurslóðum hafðar til 

hliðsjónar. Kosið var að styðjast við þær siðareglur vegna þeirra áherslna sem þar má 

finna (viðauki 1). Siðareglurnar byggja einna helst á hugmyndafræði sjálfbærrar 

þróunar en í þeim er meðal annars lögð áhersla á samhæfingu ferðamála og 

náttúruverndar, sjálfbæra nýtingu náttúrauðlinda, lágmörkun neyslu, úrgangs og 

mengunar, að viðkomandi samfélag njóti góðs af ferðamálum svæðisins, þjálfun 

starfsmanna og menntunargildi ferðamennskunnar (WWF Arctic Programme, á.á.). 
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Viðtölin fóru ýmist fram á skrifstofum viðmælenda, í gegnum síma eða með 

tölvupósti í þeim tilfellum þar sem viðmælendur sáu sér ekki fært um að veita 

rannsakanda hefðbundið viðtal. Stuðst var við viðtalsrammann á meðan að á 

viðtölunum stóð en hann þróaðist eftir því sem leið á rannsóknina.Viðtölin voru öll 

tekin upp með leyfi viðmælenda og þau tóku frá 17 mínútum upp í 38 mínútur.  

3.3 Úrvinnsla gagna 
Öll viðtöl voru tekin upp á hljóðupptökuforrit í farsíma. Þau voru afrituð eins fljótt og 

hægt var eftir að þau voru tekin og að því loknu voru þau greind. Við greiningu 

viðtalanna var stuðst við grundaða kenningu (e. grounded theory) en með þeirri 

aðferð eru gögnin greind á tvenna vegu. Annars vegar eru gögnin greind með opinni 

kóðun (e. open coding) þar sem rýnt er í gögnin línu fyrir línu og reynt að bera kennsl 

á þemu eða flokka sem þykja áhugaverðir. Opin kóðun opnar möguleikana í 

gögnunum en gerir þau einnig flóknari (Braun og Clark, 2013). Í þessu fyrsta þrepi 

var stuðst við helstu áherslur viðtalsrammans sem eins og áður kom fram byggir á 

áherslum siðareglna WWF. Þær áherslur tengjast fyrst og fremst umgengni í 

náttúrunni, umhverfisstjórnunarkerfum, tengslum við heimamenn og samfélögum 

svæðisins. Seinna þrepið í greiningu gagnanna er markviss kóðun (e. focused coding) 

en með þeirri aðferð er farið yfir gögnin aftur línu fyrir línu en í þetta sinn eru þau 

lesin út frá þeim flokkum eða þemum sem fundust í gegnum opna kóðun. Markviss 

kóðun hjálpar rannsakanda að minnka gögnin og gera þau viðráðanlegri (Braun og 

Clarke, 2013). Í seinna þrepinu, markvissri kóðun, voru ofangreind þemu flokkuð í 

eftirfarandi undirþemu: náttúruvernd, starfsmenn, umhverfisstjórnunarkerfi, 

heimamenn og sjálfbær ferðaþjónusta. 

Þau meginþemu sem greind voru útfrá gögnum rannsóknarinnar eru fjögur talsins:  

1) Í þessari rannsókn var kannað hvaða áherslur ferðaþjónustufyrirtæki sem starfa 

innan Kötlu jarðvangs leggja á náttúruvernd. Þátttakendur voru spurðir út í hvort þeir 

störfuðu eftir umhverfisstefnu og hvort brýnt væri fyrir starfsmönnum þeirra að vera 

ferðamönnum góð fyrirmynd í náttúrunni. 2) Í rannsókninni var kannað hvernig tengsl 

ferðaþjónustufyrirtækjanna eru við heimamenn og samfélög svæðisins, þátttakendur 

voru spurðir hvort haft hafi verið samráð við heimamenn við stofnun fyrirtækjanna og 
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hvort þau stunduðu viðskipti við önnur fyrirtæki innan Kötlu jarðvangs. 3) Kannað 

var hvort ferðaþjónustufyrirtækin væru þátttakendur í gæða- og 

umhverfisstjórnunarkerfi og hvert viðhorf þeirra væri til slíkra kerfa. 4) Í þessari 

rannsókn var kannað hvernig þátttakendur skynja hugtakið sjálfbær ferðaþjónusta og 

hvort þeir telji ferðaþjónustufyrirtæki vera að bjóða upp á sjálfbæra ferðaþjónustu. 
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4. Niðurstöður 

4.1 Starfsemi þátttakenda 
Þeir þátttakendur sem veittu viðtöl koma úr ýmsum áttum en tvö þeirra hafa verið 

starfrækt síðan árið 1994, hin eru talsvert yngri en þau voru stofnuð árið 2009 eða 

seinna. Eitt þessara fyrirtækja, Lava Center hefur ekki enn formlega verið opnað en 

stendur nú í framkvæmdum við Hvolsvöll og verður opnað formlega sumarið 2016. 

Tafla 2 Þátttakendur rannsóknarinnar 

Þátttakendur Stofnun Starfrækt frá Starfsemi 
Gateway to Iceland 2011 Reykjavík Ýmiskonar ferðir á rútum, 

m.a. jarðfræðiferðir fyrir 
námsmenn, dagsferðir að 
Seljalandsfossi og að 
Sólheimajökli 

Fjallaleiðsögumenn 
Íslands 

1994 Reykjavík Bjóða upp á gönguferðir um 
fjalllendi, fara einnig ferðir um 
m.a. Þórsmörk og um 
Sólheimajökul 

Lava Center 2016 Hvolsvelli Mun opna sýningu tengda 
jarðfræði og jarðminjum 
Suðurlands Íslands. 

Mountaineers of 
Iceland 

1996 Reykjavík Sérhæfir sig í ferðum á 
vélknúnum ökutækjum. Býður 
upp á ferðir m.a. um Þórsmörk 
og Eyjafjallajökul 

Slóðir 2012 Kirkjubæjarklaustri Býður upp á gönguferðir í 
nágrenni við 
Kirkjubæjarklaustur í þeim er 
m.a. lögð áhersla á sögu 
landsins og jarðfræði þess 

South Coast 
Adventure 

2009 Hvolsvelli Býður upp á jöklagöngur, 
jeppa- og hestaferðir í 
nágrenni við Eyjafjallajökul 
og um Reynisfjöru 

South Iceland 
Adventure 

2010 Hvolsvelli Býður upp á jeppa- og 
snjósleðaferðir m.a. um 
Þórsmörk og Tindafjallajökul 

Trek Iceland 2011 Kópavogi Sérhæfir sig í göngum um 
fjalllendi. Býður m.a. upp á 
ferðir um Fimmvörðuháls og 
um Laugaveg 
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Umfang þessara átta fyrirtækja er mjög misjafnt en þau fjölmennustu eru starfrækt frá 

Reykjavík og starfsfólk þeirra er flest búsett í grennd við Reykjavík. Annars virðist 

starfsfólk þessara fyrirtækja koma allstaðar að af landinu og jafnvel erlendis frá. 

Fjölmennasti þátttakandi rannsóknarinnar er með 53 starfsmenn í heildina en þar af er 

hann með 25 leiðsögumenn sem sumir hverjir vinna einnig skrifstofuvinnu auk 

annarra sem taldir eru sem skriftstofustarfsmenn. Fámennustu þátttakendur 

rannsóknarinnar eru þeir sem staðsettir eru innan Kötlu jarðvangs en einn þeirra er 

ekki með neinn starfsmann í fullu starfi og talar um að um íhlaupavinnu sé að ræða. 

Einn þátttakandinn frá Hvolsvelli hefur verið með einn mann í fullu starfi en reiknað 

er með að eftir opnun skapist hjá honum allt að 20 til 24 starfsgildi. Annar þátttakandi 

frá Hvolsvelli er með níu manns í starfi eins og staðan er núna og sá þriðji frá 

Hvolsvelli er með alls tíu starfsmenn, þar af þrjá verktaka.  Talsverður munur var 

einnig á hinum þátttakendunum sem eru frá höfuðborgarsvæðinu en einn þeirra er 

með allt að 20 starfsgildi yfir sumartímann en um fimm starfsgildi á veturna. Annar 

þátttakandi er með þrjá fasta starfsmenn auk tveggja annarra sem starfa þar að hluta til 

og svo leiðsögumenn sem fyrirtækið velur úr þegar þess þarf.  Næst stærsti 

þátttakandi rannsóknarinnar er að jafnaði með 25 fastráðna einstaklinga sem alltaf eru 

á staðnum en hann er einnig með á bilinu 10 til 15 aukamenn og verktaka sem starfa 

hjá honum um helgar eða bara yfir sumartímann.  

Þrír þátttakendanna eru með námskeið eða sér útbúið prógramm sem allir 

leiðsögumenn þeirra þurfa að ganga í gegnum og standast. Hinir fimm þátttakendurnir 

sögðust ekki beint vera með námskeið en leggja allir mikla áherslu á stöðuga fræðslu 

og að leiðsögumenn þeirra séu vel upplýstir.  

Allir þátttakendur sem rætt var við hafa gefið út kynningarefni af einhverju tagi, til 

dæmis í formi bæklinga eða heimasíðna á internetinu. Í kynningarefni fyrirtækjanna 

voru aðeins tvö þeirra með opinbera umhverfisstefnu þar sem getið var að þau starfi 

eftir stöðlum og- eða viðmiðum umhverfisstjórnunarkerfa. Þar fyrir utan var lítillega 

fjallað um öryggi í ferðum hjá einu fyrirtæki en annars var ekkert getið um 

vinnureglur, stefnu eða markmið í umhverfismálum eða annað sem byggir á 

hugmyndafræðinni að baki sjálfbærri ferðaþjónustu.	  



29 

 

4.2 Umgengni og hegðun í náttúrunni 
Allir þátttakendur rannsóknarinnar viðurkenndu fúslega mikilvægi þess að ganga vel 

um náttúruna og mikilvægi þess að vera ferðamönnunum góð fyrirmynd í öllu 

náttúrulegu umhverfi. Aðeins einn þátttakandi sagðist alls enga umhverfisstefnu hafa 

en þó kom ýmislegt fram í því viðtali sem sýnir fram á annað. Íslenskir 

fjallaleiðsögumenn virðast ganga mjög langt í umhverfismálum og segjast líta á sig 

sem nokkurskonar aktívista í þessum málum. Fyrirtækið tekur mikinn þátt í 

náttúruvernd landsins og reynir að ýta undir upplifun ferðamanna á náttúrunni meðal 

annars með því að reyna að hafa bílanotkun í algjöru lágmarki. Fyrirtækið Trek 

Iceland útbjó sína eigin umhverfisstefnu í anda hugmyndafræðinnar Leave No Trace 

og starfsmenn fyrirtækisins gæta þess að engu rusli sé hent nema á viðeigandi staði og 

stefna skilvirkt að því að skila ferðamönnunum frá sér upplýstari um hvernig ganga 

eigi um náttúruna. Öll fyrirtækin gæta þess að alltaf sé notast við mertka slóða eða 

vegi þar sem það er í boði en Ólöf forstjóri Mountaineers of Iceland sagði:  

Við keyrum aldrei utan vegna og það er bara bannað að keyra yfir 
ár þar sem það er hægt að fara yfir brú, þetta er bara alls ekkert 
sniðugt, að eyðileggja jarðveg og það eru kannski fiskar eða annað 
líf í ánni og þetta raskar umhverfinu og að auki er þetta bara mjög 
slæmt fyrir tækin. 

Guðmundur forstjóri Gateway to Iceland nefndi að leiðsögumenn fyrirtækisins gættu 

þess að fara ekki út fyrir merkta göngustíga og þar sem ísing hefur verið á stígum 

hefur fyrirtækið boðið ferðamönnum upp á mannbrodda til þess að þurfa ekki að 

bregða út frá stígunum og um leið að tryggja öryggi þeirra. 

Hvað varðveislu á náttúrunni varðar voru allir þátttakendur rannsóknarinnar harðir á 

því að alls ekki mætti henda rusli nema á viðeigandi staði í ferðum sínum og safna 

þeir saman rusli og taka með sér. Fjórir þátttakendanna nefndu sérstaklega að þeir 

tækju einnig með sér allt annað rusl sem yrði á þeirra vegi í ferðum sínum og gættu 

þess að farga því eða endurvinna á viðeigandi stöðum. Stjórnendur Mountaineers of 

Iceland sem byggir starfsemi sína fyrst og fremst á vélknúnum ökutækjum ákvað frá 

upphafi að reyna að hafa starfsemi fyrirtækisins eins græna og hægt væri. Eftir að 

fyrirtækið tók yfir helsta samkeppnisaðila sinn árið 2006 var tekin sú ákvörðun að 
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skipta út öllum vélsleðum sem fyrirtækið átti fyrir Yamaha sleða sem eru með 

fjórgengisvélar sem menga mun minna en þeir sleðar sem fyritækið átti áður. 

Allir þátttakendur rannsóknarinnar telja sig vera að upplýsa ferðamenn um hvernig 

ganga skuli um náttúruna. Rannsakandi tók þó eftir talsverðum áherslumun á milli 

þátttakenda og sumir viðmælendur virtust slá þessu fram án þess að geta rökstutt mál 

sitt almennilega. Þrír þátttakendur gátu þess sérstaklega að stefnt er að því að fræða 

ferðamanninn um það umhverfi sem hann er í hverju sinni. Fyrirtækið Lava Center 

hefur sett sér það markmið að efla upplifun og virðingu ferðamanna á náttúrunni en 

Ásbjörn forstjóri fyrirtækisins sagði: 

Markmið okkar er að ná að setja hlutina í samhengi fyrir þá sem koma á 
sýninguna, hvað er það sem gerir Ísland að Íslandi, þá jarðfræðilega og 
náttúrufarslega séð, þannig að fólk sé svona meðvitaðra um náttúruna og 
setja hlutina aðeins meira í samhengi þegar það keyrir framhjá til dæmis 
Eyjafjallajökli þá áttar fólk sig á að hann er bara títuprjónshaus af öllu 
öðru sem er í gangi hérna á svæðinu. Fólk mun vonandi upplifa mátt 
náttúrunnar, eftir að hafa farið í gegnum sýninguna, með nýjum hætti og 
vonandi að það meti náttúruna öðruvísi, að það upplifi hana sterkar og beri 
meiri virðingu fyrir henni þannig. 

Þrír þátttakendanna hafa unnið markvisst að því að draga eins og hægt er úr 

bílanotkun fyrirtækisins. Ákveðið var í einu þessara fyrirtækja að það skyldi ekki eiga 

neinn bíl og að notast yrði alfarið við almenningssamgöngur eða aðrar fyrirfram 

skipulagðar ferðir annarra ferðaþjónustufyrirtækja og þannig fylla upp í þau sæti sem 

eru laus. Annað fyrirtækið státar af því að vera fyrsta fyrirtæki Íslands til þess að nýta 

almenningssamgöngur í skipulagðri ferðaþjónustu en 50-60% af ferðum þess eru 

farnar á þann veg. Það fyrirtæki er einnig í samstarfi við önnur ferðaþjónustufyrirtæki 

sem samnýta hópferðabíla í flutningum á sínum ferðamönnum. Fyrirtækið er að auki 

með samgöngustyrk fyrir þá starfsmenn sem starfa á skrifstofu þess sem notast við 

umhverfisvæna ferðamáta í og úr vinnu. Það fyrirtæki er líka með umhverfissjóð sem 

það nýtir til þess að styðja við frjáls félagasamtök og við verkefni sem tengjast 

náttúruvernd. Annar þátttakandi fjárfesti í stærðarinnar rútu til þess að ferja 

ferðamenn í sínar ferðir og forsvarsmaður þess fyrirtækis nefndi að flest sambærileg 

fyrirtæki sæki gjarnan sína ferðamenn á mörgum stórum jeppum. Hinir fimm 

þátttakendurnir eru með annað fyrirkomulag á hlutunum þar sem ferðamennirnir eru 

sóttir eða þeir skila sér sjálfir á fyrirfram ákveðinn stað þar sem þeir hitta starfsmenn 
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fyrirtækisins. Þó virðast allir þátttakendur rannsóknarinnar reyna að takmarka auð 

sæti í sínum ferðum og reyna að fylla þá bíla sem þeir notast við, hvort sem það er í 

ferðunum sjálfum eða þegar ferðamennirnir eru sóttir. 	  

4.3 Tengsl við heimamenn 
Allir þátttakendur rannsóknarinnar vilja meina að starfsemi þess styðji við og sé 

arðsöm fyrir þau nærsamfélög sem eru í grennd við ferðir eða höfuðstöðvar þeirra. 

Allir þátttakendur versla talsvert, bæði vörur og þjónustu, af heimamönnum en þeir 

þátttakendur sem starfa innan jarðvangsins, það er við Hvolsvöll og við 

Kirkjubæjarklaustur taka það sérstaklega fram að þeir reyni að stunda sem mesta 

verslun í heimabyggð. Tveir þeirra þátttakenda sem eru frá umræddu svæði leggja 

kapp á að allur matur sem þeir bjóða ferðamönnum upp á sé beint frá býli. Fyrir utan 

matvörur og hráefni kaupa allir þátttakendur talsverða þjónustu frá samfélögum 

Suðurlandsins en þeir kaupa þar meðal annars gistingu, afþreyingu og fólksflutninga.  

Fyrirtækið South Iceland Adventure leggur mikið upp úr því að starfsemi 

fyrirtækisins styðji við heimamenn og nærsamfélögin en starfsmenn fyrirtækisins líta 

á það sem hlutverk fyrirtækisins að draga til baka nýja og brottflutta Hvolsvellinga. 

Björg Árnadóttir forstjóri fyrirtækisins útlistaði þann árangur sem það hefur náð í 

þessum efnum en hún sagði: 

Tveir eigenda fyrirtækisins fluttu heim aftur til að stofna og vinna við 
fyrirtækið, þeir borga útsvar hér og annar þeirra er búinn að byggja sér 
hús hér. Tveir makar fluttu með þeim aftur heim og borga útsvar hér. 
Einn starfsmaður er nýkominn til baka og sestur að allavegana 
tímabundið á Hellu þar sem hann er fæddur og uppalinn, líklega þó 
áfram með lögheimili í Reykjavík. Einn starfmaður keypti sér hús á 
Hvolsvelli en er enn með lögheimili í Reykjavík. Ég leigi húsið mitt út 
til útlendinga á svæðinu og stuðla þannig að aukinni nýtingu á annarri 
þjónustu á svæðinu. Einn ungur starfsmaður fékk starf við hæfi hjá 
fyrirtækinu en hann hefði mögulega þurft að flytjast úr bænum ef 
fyrirtækið hefði ekki verið. 

Forstjóri Lava Center, Ásbjörn Björgvinsson segir að það hafi verið mottó 

fyrirtækisins alveg frá upphafi að hafa samráð við heimamenn. Hann sagði meðal 

annars:  
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Þegar svona stórt verkefni fer af stað í svona litlu samfélagi þá auðvitað 
koma upp skeptískar raddir og það kemur jafvel upp ótti um að þarna sé 
eitthvað að koma sem mun mögulega drepa niður aðra starfsemi á 
svæðinu eins og veitingastaði, verslanir eða eitthvað slíkt. Við ætlum 
okkur fyrst og fremst að stækka kökuna, þannig að fleiri stoppi og 
stoppi lengur, þannig að verðmæti skapist fyrir samfélagið. 

Ásbjörn nefndi einnig að haldinn hafi verið íbúafundur á Hvolsvelli þar sem íbúar 

fengu að heyra af og tjá sig um þær hugmyndir sem uppi voru um starfsemi 

fyrirtækisins á svæðinu. Íbúar gátu þá fengið svör við spurningum sínum en 

samkvæmt Ásbirni hefur eitt að markmiðum fyrirtækisins verið að halda 

heimamönnunum vel upplýstum um starfsemi þess alveg frá byrjun. „Fyrir vikið þá 

rennur deiliskipulagstillagan og aðalskipulagstillögurnar í gegn án athugasemda frá 

íbúum, þeir eru sáttir” sagði Ásbjörn jafnframt.	  

4.4 Umhverfisstjórnunarkerfi 
Stjórnendur fyrirtækisins Íslenskir fjallaleiðsögumenn hafa frá upphafi hugað mjög 

svo að umhverfismálum og ákváðu strax í upphafi að fylgja þeim siðareglum sem 

World Wide Fund hannaði fyrir ferðaþjónustuaðila á norðurslóðum. Þeir töldu þá og 

telja enn þessar siðareglur eiga vel við bæði hvað umhverfið varðar sem og starfsemi 

fyrirtækisins. Íslenskir fjallaleiðsögumenn vinna einnig eftir hugmyndafræðinni 

Leave No Trace. Sú hugmyndafræði gengur út á að draga eins og hægt er úr álagi af 

völdum ferðamanna á náttúrulega viðkvæmum svæðum og að skilið sé við þau svæði 

eins og enginn hafi verið þar á ferð (Leave no trace, á.á.). Af viðmælendunum átta eru 

Íslenskir fjallaleiðsögumenn þeir einu sem eru orðnir þátttakendur í gæða- og 

umhverfiskerfinu Vakinn. Þrír hinna viðmælendanna eru eins og stendur í úttektarferli 

hjá Vakanum og stefna á að verða þátttakendur í kerfinu eins fljótt og auðið er, einn 

þeirra segist aðeins eiga einn þátt eftir í úttektarferlinu, á meðan annar er rétt að byrja 

það. Einn viðmælandi hefur ekki formlega hafið rekstur og er því ekki komið í 

úttektarferli en stefnir einnig á að verða þátttakandi í Vakanum eins fljótt og hægt er. 

Af hinum þremur fyrirtækjunum hefur stjórn eins þeirra byrjað að aðlaga starfsemi 

þess að stöðlum Vakans og stefna á komast í úttektarferli kerfisins á næstunni. Hin 

tvö fyrirtækin ætla sér ekki að ganga í Vakann eða neitt annað gæða- og 

umhverfiskerfi. 
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Þrír þátttakendur ransóknarinnar nefndu að stuðst væri við hugmyndafræði Leave No 

Trace en forsvarsmaður eins fyrirtækisins tók það sérstaklega fram og þótti greinilega 

mikið til þess koma að vera með leiðsögumann í sínum röðum sem hefur sótt sér 

sérstök réttindi fyrir þessa Leave No Trace hugmyndafræði.  

Björg Árnadóttir hjá South Iceland Adventure sagði að fyrirtækið hafi fram að þessu 

haft frekar takmarkaða umhverfisstefnu, fyrirtækið hafi alltaf flokkað rusl en hún 

nefndi að flokkunarkerfið fyrir austan geri þeim ekki auðvelt fyrir, fyrirtækið stefnir á 

að fara í viðræður við sveitarstjórn svæðisins um þessi mál. Hún sagði að auki: 

Við erum í samstarfi við GREEN hópa í Bandaríkjunum og við flytjum 
inn um 500 háskólanema á ári á þeirra vegum. GREEN stendur fyrir 
Global Renweable Energy Educational Network og við vinnum þetta í 
samstarfi við Orkuskóla HR. Það er ætlun okkar að fá þau til að hjálpa 
okkur að verða meira GREEN og nýta til þess líka umhverfisstefnu 
Vakans. Við erum í hostel hugleiðingum hér fyrir austan og þetta hangir 
allt á sömu spýtu. 

Trek Iceland er eina fyrirtækið af þessum átta sem hefur sett merki 

umhverfisstjórnunarkerfis á heimasíðu sína en þeir geta þess í umhverfisstefnu sinni 

að allt prentað efni sem kemur frá fyrirtækinu komi frá prentsmiðju sem sé hluti af 

Svaninum (Nordic Ecolabel). 

Þátttakendurnir átta höfðu mjög misjafnar skoðanir á umhverfisstjórnunarkerfum. 

Flestir töldu þeir að það væri rökrétt skref fyrir ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi að 

vera þátttakendur í gæða- og öryggiskerfi eins og Vakinn og að slík kerfi myndu auka 

gæði starfssemi fyrirtækja og þar af leiðandi ánægju ferðamanna. Ásbjörn 

Björgvinsson forstjóri Lava Center situr í stjórn Vakans en hann sagði: 

Ég trúi á að Vakinn sé rétt og gott kerfi fyrir íslenska ferðaþjónustu til 
að vinna eftir og þannig bæta gæði og þjónustu bæði fyrir ferðamenn og 
starfsfólk. Mér fannst nú ekkert annað koma til greina þar sem ég sit í 
stjórn Vakans og þekki stefnuna inn og út að Lava Center skildi taka 
stefnuna á að ganga í Vakann eins fljótt og hægt er. 

Guðmundur Sigurðsson forstjóri Gateway to Iceland sagði að fyrirtækið gerði allt sem 

verið er að ræða í Vakanum. Hann sagðist ekki skilja afhverju það þyrfti sérstakt 

batterí í kringum þetta. Hann bætti við: 



34 

 

Þetta virðist vera eitthvað snobb ef ég á að segja eins og er og peningar. 
Því miður virðist vera mjög mikið af því hér á landi. Ég tel að það eina 
sem komi til með að eyðileggja ferðaþjónustuna hér sé græðgi í fólki og 
það er þegar farið að sýna sig á mörgum sviðum. 

Ársæll Hauksson hjá Southcoast Adventure sagði að hjá fyrirtækinu væri engin 

umhverfisstefna. Fyrirtækið er þrátt fyrir það komið langt í úttektarferli Vakans. Hann 

segir að ekkert annað umhverfisstjórnunarkerfi hafið komið til greina hjá fyrirtækinu 

og að ástæðan fyrir umsókn þess að Vakanum sé vegna þess að hann telji að allir 

ferðaþjónustuaðilar verði skikkaðir til að vera þátttakendur í kerfinu í framtíðinni. 

Jóna Björg Jónsdóttir hjá Slóðum sagðist hafa mjög mikið álit á 

umhverfisstjórnunarkerfum og öðrum slíkum vottunum en vegna smæðar 

fyrirtækisins telur hún að það sé ekki ástæða fyrir það að gerast þátttakandi í slíku 

kerfi, að minnsti kosti ekki enn sem komið er.	  

4.5 Skynjun á sjálfbærri ferðaþjónustu 
Túlkun þátttakendanna átta á hugtakinu sjálfbær ferðaþjónusta var nokkuð misjöfn og 

á meðan sumir þeirra gátu gefið sína skilgreingu á hugtakinu fyrirvaralaust var fátt um 

svör hjá öðrum. Einn þátttakandi taldi sig vera að stuðla að eins sjálfbærri 

ferðaþjónustu og fyrirtækið réði við, fyrirtæki hans hefur enn ekki skilað hagnaði og 

væri því ekki að uppfylla öll skilyrði sjálfbærrar þróunar. Sá þátttakandi skilgreinir 

sjálfbæra ferðaþjónustu á þann hátt að það sé ferðaþjónusta sem standi undir sér 

fjárhagslega og skili til og lifi í sátt við náttúruna, umhverfi sitt og samfélag.  

Einn þátttakandi rannsóknarinnar spurði „hvað áttu við með sjálfbær ferðaþjónusta” 

þegar hann var spurður út í hugtakið á meðan annar þátttakandi kaus að tjá sig ekki 

um hugtakið. Einn viðmælendanna sagðist hafa velt hugtakinu mikið fyrir sér og 

þegar hann var beðinn um að skilgreina hugtakið sagði hann: 

Það liggur fyrir að það eru þessar þrjár meginstoðir sjálfbærni, 
samfélagið, efnahagurinn og það er auðlindin. Við verðum að horfa til 
þess. Verkefnið okkar verður bæði að hafa efnahagslega jákvæð áhrif, 
það verður að vera í sátt við samfélagið þar sem við erum. Þess vegna 
erum við að reyna að vinna með samfélaginu í því að móta þetta og 
kynna fyrir samfélaginu hvað við erum að gera svo það geti verið 
þátttakandi. Svo ætlum við að fræða fólk um auðlindina, um náttúru 
Íslands sem náttúrulega er í kringum okkur þarna og þannig að vernda 
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hana, með því að halda fólki upplýstu og fræða fólk um náttúru 
landsins, því auðlindin okkar, náttúran, hún verður að vera til staðar. 
Þetta verður svona megin þemað, að við byggjum þetta á þessu konsepti 
og ef einhver einn af þessum þremur þáttum er ekki með til dæmis eins 
og ef samfélagið er á móti okkur, eða er ekki sátt, þá er þetta ekki 
sjálfbært. Þannig að þess vegna er það grundvallar atriði. 

Sjö þessara átta þátttakenda vildu líta svo á að þeirra fyrirtæki væri að bjóða upp á 

sjálfbæra ferðaþjónustu en algengt var að sú staðhæfing væri rökstutt með 

málflutningi um flokkun á rusli og með því að lágmarka notkun á vélknúnum 

ökutækjum. Forsvarsmaður eins fyrirtækisins sagði: 

Já, við svona teljum okkur vera fyrirtæki sem er með sjálfbæra 
ferðaþjónustu. Í öllu sem við gerum reynum við að lágmarka þann til 
dæmis bílakost sem við notum og náttúrulega að hafa brottfarir, stóra 
hópa saman þar sem við förum á rútum, við nýtum okkur samgöngurnar 
sem eru til staðar eins og til dæmis áætlunarferðir og transport sem er 
nú þegar í gangi og við erum þar af leiðandi að fylla upp í þau sæti sem 
eru laus. 

Hann bætti jafnframt við: 

Fyrirtækið á enga bíla, við treystum bara á þjónustu frá öðrum 
ferðaþjónustufyrirtækjum varðandi bílamál. Þannig að ég myndi segja 
að í flestu sem við gerum þá reynum við að vera sjálfbær. Eins og 
varðandi mat, við endurnýtum og reynum að takmarka það að henda 
mat. 

Þegar spurðir um sjálfbæra ferðaþjónustu nefndu fjórir þátttakendur mikilvægi þess 

að fylla auð sæti. Að hafa hópana stóra og að æskilegast væri að notast við stóra 

hópferðabíla til þess að flytja ferðamenn á milli svæða í stað þess að senda marga 

minni bíla í slíkar ferðir. 

4.6 Samantekt niðurstaðna 
Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru eftirfarandi: 

• Þrátt fyrir að ferðaþjónustuaðilar sem starfa innan Kötlu jarðvangs viðurkenni 

vægi þess að vernda náttúruna eru enn of margir sem ekki virðast átta sig á 

mikilvægi þess að gerast þátttakendur í gæða- og umhverfisstjórnunarkerfum. 

Starfsaldur fyrirtækjanna virðist eiga sinn þátt í þessum skorti en þeir 

þátttakandur rannsóknarinnar sem starfað hafa hvað lengst eru annað hvort nú 
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þegar þátttakendur í gæða- og umhverfisstjórnunarkerfi eða við það að ganga í 

slíkt kerfi. 

• Allir viðmælendur segjast brýna fyrir starfsfólki sínu að vera ferðamönnum 

góð fyrirmynd hvað varðar umgengni í náttúrunni. Það má þó gera enn betur 

og gott væri ef ferðaþjónustufyrirtæki sem starfa innan Kötlu jarðvangs 

myndu samræma áherslur sínar í þessum efnum. 

• Þau ferðaþjónustufyrirtæki sem starfa innan Kötlu jarðvangs telja sig vera að 

styðja við heimamenn og samfélög svæðisins. Talsverður áherslumunur er þó 

á milli fyrirtækja hvað þetta varðar en þau fyrirtæki sem starfrækt eru innan 

jarðvangsins virðast huga talsvert meira að þessum málum en þau sem 

starfrækt eru utan hans. 

• Flest ferðþjónustufyrirtæki sem starfa innan Kötlu jarðvangs hafa miklar 

mætur á gæða- og umhverfiskerfinu Vakinn en aðeins einn viðmælandi 

rannsóknarinnar er núþegar orðinn þátttakandi að kerfinu. Þrír viðmælendur 

eru sem stendur í úttektarferli Vakans. Tveir viðmælendanna stefna á að gerast 

þátttakendur í Vakanum á næstunni en aðrir tveir viðmælendur stefna ekki á 

að gerast þátttakendur í kerfinu eða neinu öðru gæða- og 

umhverfisstjórnunarkerfi. 

• Þau ferðaþjónustufyrirtæki sem starfa innan Kötlu jarðvangs hafa flest 

bærilegan skilning á hugtakinu sjálfbær ferðaþjónusta og mörg þeirra sinna 

ýmsum þáttum sem vert er að sinna til þess að geta boðið upp á slíka 

ferðaþjónustu. Mikil vöntun er þó á að þessir ferðaþjónustuaðilar átti sig á 

hlutverki mælikvarða og staðla í því ferli sem þarf að eiga sér stað svo hægt sé 

að kalla ferðaþjónustu þeirra sjálfbæra. 
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5. Umræður og ályktanir 
Í þessari rannsókn hefur verið kannað hvort að sjálfbærni sé höfð að leiðarljósi hjá 

ferðaþjónustuaðilum sem starfa innan Kötlu jarðvangs, hvort þeir starfi eftir stöðlum 

umhverfisstjórnunarkerfa og hvert álit þeirra sé á slíkum kerfum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að ferðþjónustuaðilar sem starfa innan 

Kötlu jarðvangs hafi frekar takmarkaða þekkingu á hugtakinu sjálfbær þróun. Flestir 

þeirra tengja hugtakið fyrst og fremst við náttúruvernd á meðan sumir tengja sjálfbæra 

þróun við þær þrjár meginstoðir sjálfbærni sem Adams (2006) fjallaði um þ.e. 

efnahag, samfélag og náttúru. Enginn þátttakandi rannsóknarinnar nefndi upprunalegu 

skilgreiningu hugtaksins eins og hún var í Brundtland skýrslunni svokölluðu en 

enginn þeirra fjallaði heldur um sjálfbærni á þann máta sem til dæmis Lapka og 

Cudlínová (2009) gerðu fyrir ekki svo löngu. Á síðustu áratugum hafa bæði 

fræðimenn og hagsmunaaðilar rökrætt mikið um hugtakið sjálfbær þróun og margar 

mismunandi skoðanir hafa verið á lofti um skilgreiningu þess. Vegna þessa hefur 

hugtakið þróast mjög hratt. Í stað þess að menn einblíni aðeins á samspil þeirra 

þriggja þátta sem Adams (2006) fjallaði um leggja fræðimenn nú áherslu á að hugað 

sé meðal annars að siðferði, velferð, félagslegu réttlæti, menningarmálum sem og 

efnahagslegum, samfélaglegum og náttúrulegum þáttum þegar kemur að sjálfbærri 

þróun (Lapka og Cudlínová, 2009; Háskóli Íslands, 2011). Það kemur því ef til vill 

lítið á óvart að ferðaþjónustuaðilar séu ekki með þær allra nýjustu áherslur sem 

tengjast sjálfbærri þróun á reiðum höndum öllum stundum.  

Fernández og Rivero (2009) og Ko (2005) hafa fjallað um að árangur í sjálfbærni 

valdi þeim vonbrigðum. Þeir benda á að á hverjum ferðamannastað þyrfti að vinna að 

því að mæla þann árangur sem náðst hefur í sjálfbærni í ferðaþjónustu. Þeir leggja 

áherslu á að notast sé við fyrirfram ákveðna staðla og mælikvarða fyrir starfsemi í 

ferðaþjónustu. Þrátt fyrir að stór hluti þátttakenda þessarar rannsóknar telji sig nú 

þegar vera að bjóða upp á sjálfbæra ferðaþjónustu er aðeins einn þeirra orðinn virkur 

þátttakandi í gæða- og umhverfiskerfi sem notar fyrirfram ákveðna staðla fyrir 

starfsemi þátttakenda sinna. Þeir þátttakendur rannsóknarinnar sem enn starfa ekki 

eftir neinum fyrirfram ákveðnum stöðlum, né fá þriðja aðila til þess að taka út gæði 
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og/eða sjálfbærni starfsemi sinnar ættu því ekki að tala um hana sem sjálfbæra enn 

sem komið er. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að þau fyrirtæki sem starfað hafa hvað 

lengst og eftir því sem umsvif þeirra aukast hvað varðar fjölda starfsmanna eru 

líklegri til þess að gerast þátttakendur að gæða- og umhverfiskerfum. Tveir 

þátttakendanna sem hafa starfað lengst, mun lengur en hinir þátttakendur 

rannsóknarinnar, eru nú þegar orðin þátttakendur í Vakanum eða á loka metrunum í 

úttektarferli kerfisins. Þær niðurstöður eru í takt við niðurstöður þeirra Burgin og 

Hardiman (2010) en þau könnuðu kosti þess og galla fyrir ferðarþjónustuaðila í 

Ástralíu að gerast þátttakendur í slíkum kerfum. Þau Burgin og Hardiman (2010) vilja 

meina að því stærri sem ferðaþjónustufyrirtæki eru því meiri vilji sé til staðar hjá 

þeim að gerast þátttakendur í gæða- og umhverfiskerfum. Einn þátttakandi, sem er 

jafnframt forsvarsmaður minnsta fyrirtækisins sem tók þátt í þessari rannsókn sagðist 

hafa mikið álit á umhverfisstjórnunarkerfum en sá ekki ástæðu til að ganga í slíkt 

kerfi vegna smæðar fyrirtækisins. Flestir þátttakandur rannsóknarinnar stefna þó að 

því að gerast þátttakendur í gæða- og umhverfiskerfinu Vakinn á einhverjum 

tímapunkti. Mögulega þarf að fræða ferðaþjónustuaðila á Íslandi enn betur um kosti 

þess að gerast þátttakendur í slíku kerfi, eins og Sampaio, Thomas og Font (2011) 

telja vera áríðandi. Þau benda á að mikilvægt sé að gera rekstraraðilum smárra 

fyrirtækja grein fyrir því að hægt sé að spara og um leið efla markaðsstöðu 

fyrirtækisins með því að ganga í slík kerfi. Samkvæmt niðurstöðum þessarar 

rannsóknar gera sumir ferðaþjónustuaðilar nú þegar ráð fyrir því að fyrirtæki þeirra 

verði skikkuð til þess að gerast þátttakendur að gæða- og umhverfiskerfi og eitt þeirra 

hefur hafið umsóknarferli einungis vegna þessa. Sá þátttakandi rannsóknarinnar virtist 

ekki hafa neina ánægju af því að gerast þátttakandi í Vakanum en eins og Sampaio, 

Thomas og Font (2011) benda á er mikilvægt að umsóknaraðilar átti sig á þeirri góðu 

tilfinningu sem fylgir því að stuðla að bættu umhverfi og samfélagi í kringum sig. 

Mikilvægt er að stjórnvöld styðji við og hvetji ferðaþjónustuaðila til þess að gerast 

þátttakendur í gæða- og umhverfisstjórnunarkerfum. Líklega mætti útskýra neikvæða 

afstöðu sumra ferðaþjónustuaðila til slíkra kerfa vegna skorts á þekkingu um 

viðfangsefnið. Til þess að hægt sé að stuðla að sjálfbærri ferðaþjónustu er því afar 

mikilvægt að fræða ferðaþjónustuaðila um hvað felst í sjálfbærri ferðaþjónustu og 
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hvert hlutverk staðla og mælikvarða í gæða- og umhverfisstjórnunarkerfum er í því 

ferli. 

Ólafsdóttir og Dowling (2013) hafa fjallað um að þeir eiginleikar sem meðal annars 

einkenna jarðminjaferðamennsku og jarðvanga snúist um sjálfbæra þróun 

ferðaþjónustu, varðveislu fjölbreyttrar náttúru og fræðslu. Meðal annars vegna þessara 

eiginleika telja þau að nýta megi jarðminjaferðamennsku og jarðvanga til þess að efla 

byggðaþróun staðbundinna samfélaga. Þau hafa einnig fjallað um mikilvægi þess að 

sem flestir hagsmunaaðilar ferðaþjónustunnar taki þátt í þróun hennar og 

skipulagningu. Þau benda á að til þess að stuðla að sjálfbærni sé nauðsynlegt að 

heimamenn taki þátt í skipulagningu og þróun ferðaþjónustu svæðis. Þeir þátttakendur 

rannsóknarinnar sem búa og starfa innan jarðvangsins leggja talsvert meiri áherslu á 

byggðaþróun en þau sem eru starfrækt annars staðar frá en þó leggja allir  

þátttakandur áherslu á að stunduð sé sem mest verslun á viðkomandi svæði. 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar einblína alls ekki öll 

ferðaþjónustufyrirtæki innan Kötli jarðvangs á efnahagslegu hlið starfsemi sinnar 

fram yfir þá samfélagslegu og umhverfislegu. Þátttakendur rannsóknarinnar vilja allir 

meina að starfsemi sín styðji við þau samfélög sem innan Kötlu jarðvangs eru og þó 

nokkrir þeirra leggja mikið upp úr því að efla byggðaþróun svæðisins. Einnig eru 

innan Kötlu jarðvangs fyrirtæki sem leggja kapp á að halda heimamönnum vel 

upplýstum um þróun starfsemi sinnar svo að heimamenn hafi tækifæri til þess að 

koma með tillögur ef þeir telja að eitthvað mætti betur fara í uppbyggingu 

fyrirtækjanna. Eins og þau Ólafsdóttir og Dowling (2013) bentu á er mjög mikilvægt 

að sem fjölbreyttastur hópur hagsmunaðila, til dæmis heimamenn, stjórnvöld og 

ferðaþjónustuaðilar, taki þátt í þróun ferðaþjónustu svo að hægt sé að stuðla að 

sjálfbærri þróun hennar. Þegar margir mismunandi hagsmunaaðilar koma saman til 

þess að vinna að ákveðnu verkefni getur tilhneigingin verið sú að erfiðara og seinlegra 

sé að koma hlutum í verk. Þrátt fyrir það er mjög mikilvægt að sem flestir 

hagsmunaðilar komi að verkefninu svo að það komi til með að skila arði til lengri 

tíma. Efla mætti þátttöku margra ferðaþjónustuaðila á Íslandi í þessum efnum en með 

jarðminjaferðamennsku liggja einmitt tækifæri til þess að gera betur. Á Íslandi eru 

víða tækifæri til frekari jarðminjaferðamennsku en eins og Thórhallsdóttir (2007) og 

þau Ólafsdóttir og Dowling (2013) hafa bent á býr Ísland yfir miklum fjölbreytileika 
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hvað náttúru varðar. Þau hafa einnig bent á að hér á landi séu fjölmörg tækifæri til 

þess að þróa nýja jarðvanga sem geta átt sinn þátt í frekari atvinnutækifærum og 

þannig styrkt stöðu staðbundinna samfélaga víða um landið. Með tilkomu fleiri 

jarðvanga er hægt að styrkja enn frekar markaðsstöðu ferðaþjónustufyrirtækja á 

Íslandi og skapa grundvöll fyrir frekari jarðminjaferðamennsku. Með því að efla 

þátttöku ferðaþjónustufyrirtækja í jarðminjaferðamennsku er hægt að stuðla að bættri 

sjálfbærri ferðaþjónustu hér á landi sem og að efla byggðaþróun þess. 
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Viðauki 2 
The twelve aims for an agenda for sustainable tourism are:  
 
1) Economic Viability To ensure the viability and competitiveness of tourism 
destinations and enterprises, so that they are able to continue to prosper and deliver 
benefits in the long term.  
2) Local Prosperity To maximize the contribution of tourism to the economic 
prosperity of the host destination, including the proportion of visitor spending that is 
retained locally.  
3) Employment Quality To strengthen the number and quality of local jobs created 
and supported by tourism, including the level of pay, conditions of service and 
availability to all without discrimination by gender, race, disability or in other ways.  
4) Social Equity To seek a widespread and fair distribution of economic and social 
benefits from tourism throughout the recipient community, including improving 
opportunities, income and services available to the poor.  
5) Visitor Fulfillment To provide a safe, satisfying and fulfilling experience for 
visitors, available to all without discrimination by gender, race, disability or in other 
ways.   
6) Local Control To engage and empower local communities in planning and decision 
making about the management and future development of tourism in their area, in 
consultation with other stakeholders.  
7) Community Wellbeing To maintain and strengthen the quality of life in local 
communities, including social structures and access to resources, amenities and life 
support systems, avoiding any form of social degradation or exploitation.  
8) Cultural Richness To respect and enhance the historic heritage, authentic culture, 
traditions and distinctiveness of host communities.  
9) Physical Integrity To maintain and enhance the quality of landscapes, both urban 
and rural, and avoid the physical and visual degradation of the environment.  
10) Biological Diversity To support the conservation of natural areas, habitats and 
wildlife, and minimize damage to them.  
11) Resource Efficiency To minimize the use of scarce and non-renewable resources 
in the development and operation of tourism facilities and services. 12)Environmental 
Purity To minimize the pollution of air, water and land and the generation of waste by 
tourism enterprises and visitors. (UNEP og WTO, 2005).	  
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Viðauki 3 
Fimm siðareglur ábyrgrar ferðaþjónustu (samkvæmt WWF, 2003). 
 

• Tourism should be part of wider sustainable development and support 
conservation  

• Tourism should use natural resources in a sustainable way  
• Tourism should eliminate unsustainable consumption and minimize pollution 

and waste  
• Tourism should respect local cultures and provide benefits and opportunities 

to local communities  
• Tourism should be informative and educational.  

 
Furthermore the WWF tries to influence policy makers and stakeholders in tourism 
by:  
Working with the tourism industry, governments and communities to support the 
development of international, national, and regional tourism policies that build on 
existing mechanisms and approaches, such as Local Agenda 21, integrated natural 
resource management, environmental impact assessment, and national sustainable 
development strategies.  
Raising awareness of sustainable development principles and tools, including the 
precautionary principle, the polluter pays principle, economic instruments, minimum 
standards, and environmentally sound technologies.  
Implementing and facilitating tourism-related field projects which promote and 
illustrate key elements of responsible tourism, test and refine standards, promote 
dialogue between stakeholders, establish good practice models, and inform policy 
development.  
Raising awareness amongst consumers about the environmental impacts of tourism, 
such as the excessive consumption of water and energy, and the need for responsible 
tourism.  
Helping the tourism industry to improve its environmental standards and develop 
good practice, including promoting the use of clean technology, the adoption of 
responsible marketing, and the sustainable use of species.  
Promoting respect for local people and cultures and their rights, encouraging their 
informed participation in tourism through long-term partnerships between local and 
non-local operators, businesses, and suppliers.  
Undertaking capacity building to ensure the equitable distribution of benefits and the 
establishment of locally owned enterprises that support conservation and promote the 
use of local sustainably produced goods by the tourism industry (WWF, 2003). 
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Viðauki 4 - Viðtalsrammi 
Upplýsingar um fyrirtækið 

Hversu lengi hefur fyrirtækið verið í rekstri?  

Hversu margir starfa hjá fyrirtækinu? 

Hvað er það sem fyrirtækið býður upp á?  

Hvernig myndir þú skilgreina starfsemi fyrirtækisins? 

-‐ Jarðminjaferðamennska, ævintýraferðamennska, annað? 

 

Umhverfi og náttúra 

Er fyrirtækið í samstarfi við eða starfar það eftir reglum einhverra 

náttúruverndarsamtaka? 

Er fyrirtækið þátttakandi í einhverju gæða- og eða umhverfisstjórnunarkerfi? 

Er farið eftir einhverjum fyrirfram ákveðnum siðareglum sem tengjast 

umhverfismálum eða nattúruvernd? 

Vinnur fyrirtækið á einhvern hátt að því að efla umhverfisvernd sem og 

umhverfisvitund heimamanna og ferðamanna? 

Leggur fyrirtækið áherslu á að fræða ferðamenn um umhverfis- og náttúrulega þætti? 

Hvert er viðhorf ykkar til umhverfisstjórnunarkerfa? 

 - Hver er ástæðan fyrir því að þið völduð það kerfi sem þið vinnið eftir? 

 - Hver er ástæðan fyrir því að veljið að vera ekki þátttakandi að slíku kerfi? 

 

Starfmenn 

Er lögð áhersla á að ráða inn starfsmenn til fyrirtækisins sem búa yfir menntun sem 

nýtist í starfi? 

Er lögð áhersla á að þjálfa þá starfsmenn sem hjá fyrirtækinu starfa á þann hátt að þeir 

geti verið ferðamönnunum góð fyrirmynd í náttúrunni? 

Er brýnt fyrir leiðsögumönnum ykkar að valda sem minnstu raski á umhverfi og 

náttúru? 

Er brýnt fyrir leiðsögumönnum fyrirtækisins að halda sig við merkta slóða og vegi í 

öllum ferðum? 

  - Er einhverntímann farið út fyrir merkta slóða/vegi í ykkar ferðum svo þú 

vitir af? 
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Er farið yfir lög og reglugerðir sem eiga við í náttúrulegu umhverfi með 

starfsmönnum fyrirtækisins? 

 

Úrgangs/rusla mál 

Er einhver sérstök stefna innan fyrirtækisins varðandi losun úrgangs og rusls? 

 - Flokkun – endurvinnsla? 

Er passað upp á að ferðamenn taki með sér það rusl sem þeim fylgir eða að þeir hendi 

því á viðeigandi staði? 

 

Tillit til heimamanna 

Er haft samráð við heimamenn þeirra svæða sem nýtt eru í ykkar starfsemi? 

 - Hvernig fór það fram? 

Var heimamönnum kynnt starfsemi fyrirtækisins á þeim tíma sem það var stofnað?  

- Var á einhverjum tímapunkti leitað umsagna frá heimamönnum? 

Telur þú að starfsemi fyrirtækisins hafi einhver áhrif á heimamenn? 

 - Jákvæð/Neikvæð áhrif? Annað? 

Stundar fyrirtækið einhver viðskipti við heimamenn? 

- Verslið þið einhverjar vörur eða þjónustu af heimamönnum sem eru 

mikilvægar fyrir starfsemi fyrirtækisins? 

- Er fyrirtækið í samvinnu við einhver önnur fyrirtæki eða stofnanir á 

svæðinu? 

- Telur þú starfsemi fyrirtækisins styðja við samfélög svæðisins? 

- Er lögð áhersla á að hjá fyrirtækinu starfi heimamenn? Er sérstaklega reynt 

að vekja áhuga heimamanna á því að starfa hjá fyrirtækinu?  

 

Sjálfbær ferðaþjónusta 

Hefur fyrirtækið sett sér markmið um að starfa eftir eða að efla sjálfbærni í 

ferðaþjónustu svæðisins? 

Hvernig myndir þú skilgreina sjálfbæra ferðaþjónustu? 


