
  I 

 

 

 

Hálendismiðstöð að Fjallabaki 

Gerð hönnunarviðmiða fyrir hálendismiðstöð með  

sjálfbæra ferðaþjónustu að leiðarljósi 

 

 

 

Ágúst Helgi Rúnarsson 

 

Lokaritgerð til BA gráðu í ferðamálafræði við Háskólann á Hólum 

Haust 2014 

 

  



    II 

 

Staðfesting 

lokaritgerðar til BA gráðu í ferðamálafræði 

 

 

 

BA ritgerðin:  Hálendismiðstöð að Fjallabaki; gerð hönnunarviðmiða fyrir hálendismiðstöð 

með sjálfbæra ferðaþjónustu að leiðarljósi 

 

 

 

 

 

 

 

eftir:  Ágúst Helga Rúnarsson, kt. 041257-4669 

 

 

hefur verið metin fullnægjandi samkvæmt reglum og kröfum Háskólans á Hólum.  

 

 

 

Hólum, ______________  

 

 

 

__________________________________________________________________  

Umsjónarmaður lokaverkefna  

 

 

 

__________________________________________________________________  

Leiðbeinandi 

  



    III 

 

Skóli: Hólaskóli – Háskólinn á Hólum 

Deild: Ferðamáladeild 

Fag: BA - lokaritgerð 

Heiti verkefnis: Hálendismiðstöð að Fjallabaki; gerð 

hönnunarviðmiða fyrir hálendismiðstöð með 

sjálfbæra ferðaþjónustu að leiðarljósi 

Verktími: Vor og sumarið 2014 

Nemandi: Ágúst Helgi Rúnarsson 

Leiðbeinandi: Kjartan Bollason 

Upplag: Eitt rafrænt og tvö prentuð 

Blaðsíðufjöldi: 47 

Fjöldi viðauka:  

Staður og dagsetning: 19.9.2014 

Útgáfu- og notkunarréttur: Lokað 

 

  



    IV 

 

Abstract 

Tourism has increased substantially in Iceland in recent years, whether the case is Icelandic or 

foreign tourist.  Explosion has been in the numbers of foreign visitors especially after the 

eruption at Eyjafjallajökull in 2010 and are expected to have one million foreign tourists in 

2014. 

With an increase of tourists to the Iceland, there have been changing in behavior of tourists 

actions, from travel in groups to travel on their own in rental cars, planning their own itinerary 

or even joining smaller groups. 

Highlands have enchant and more tourist are going there every year.  Together with the 

growing demands for better services such as accommodation, catering, leisure tourism, 

security, guest centers etc. 

Accommodation and services in the highlands is poor and mostly are offered accommodation 

in a sleeping bag accommodation in the mountain huts, where a number of people usually 

sleep in the same room and no refreshments available. 

Highland Center at Fjallabak is designed to become criteria of design and model, to other 

highland centers, with sustainable tourism in mind. Where people have the option of choice in 

accommodation, either in tents, sleeping bags or made-up beds, refreshments, guest centers, 

safety information etc.  The center is intend to be a model of sustainability, tailored to the 

nature and its surroundings. 

 

Keywords:  carrying capacity, design criteria, highland service center, leisure tourism, 

sustainable tourism. 
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Útdráttur 

Ferðamennska hefur stóraukist á Íslandi hin síðari ár hvort heldur sem um er að ræða meðal 

íslenskra eða erlendra ferðamanna. Gífurlega mikil aukning hefur verið á ferðum erlendra 

ferðamanna hingað til lands, sérstaklega eftir eldgosið í Eyjafjallajökli 2010 og er nú búist við 

einni milljón erlendra ferðamanna árið 2014. 

Samhliða aukningu ferðamanna til landsins, þá hafa orðið breytingar á ferðahögum fólks sem 

vill síður ferðast í hópferðum, en hefur valið að ferðast á eigin vegum t.d. í bílaleigubílum og 

ráða ferðinni sjálft eða í smærri hópum.  

Hálendið hefur heillað og meira sótt í það en áður, samhliða auknum kröfum um betri 

þjónustu svo sem í gistingu, veitingum, afþreyingaferðamennsku, öryggi, gestastofum o.fl.   

Gistiaðstaða og þjónusta á hálendi Íslands er af skornum skammti og að mestu leyti boðið 

uppá gistingar í svefnpokaplássum í fjallaskálum, þar sem fjöldi fólks sefur oftast í sama 

herbergi og engar veitingar í boði. 

Hálendismiðstöðinni að Fjallabaki er ætlað að verða hönnunar- og viðmiðafyrirmynd, við 

gerð hálendismiðstöðva, með sjálfbæra ferðaþjónustu að leiðarljósi. Þar sem fólki gefst kostur 

á vali í gistingu, hvort heldur sem er í tjaldi, svefnpokum eða uppábúnum rúmum, veitingum, 

gestastofu, öryggisfræðslu o.fl. Miðstöðin á að vera fyrirmynd í sjálfbærni, sniðin að 

náttúrunni og umhverfi hennar. 

 

Lykilorð: Hálendismiðstöð, hönnunarviðmið, sjálfbær ferðaþjónusta, þolmörk og 

afþreyingarferðaþjónusta. 
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Inngangur 

Ferðamennska hefur stóraukist á Íslandi hin síðari ár hvort heldur sem um er að ræða meðal 

íslenskra eða erlendra ferðamanna. Búist er við einni milljón erlendra ferðamanna árið 2014 

en árið 2012 voru þeir 673 þúsund og 2013 807 þúsund (Ferðamálastofa í tölum, 2014). 

Samhliða aukningu ferðamanna til landsins, þá hafa orðið breytingar á ferðatilhögum 

ferðamanna og margir kosið síður að ferðast í hópferðum, en frekar valið að ferðast á eigin 

vegum t.d. í bílaleigubílum og ráða ferðinni sjálft eða í smærri hópum og dagsferðum.  

Einnig hefur sú þróun orðið að ferðamenn vilja sífellt meira vera þátttakendur í ferðum og 

reyna á sig. Afþreyingaferðaþjónusta hefur því vaxið mikið og þar með orðið mikil aukning á 

fjallamennsku og vinsældir hálendis Íslands ekki orðið þar útundan. Hálendið hefur heillað og 

meira sótt í það heldur en áður samhliða auknum kröfum um betri þjónustu í gistingu, 

veitingum, afþreyingu, öryggi, upplýsingaflæði o.fl.  

Gistiaðstaða og þjónusta á hálendi Íslands er af skornum skammti og að mestu leyti eingöngu 

boðið uppá gistingar í tjöldum og svefnpokaplássum í fjallaskálum þar sem fjöldi fólks sefur 

oftast í sama herbergi og litlar sem engar veitingar eða þjónustu að fá nema í fáum tilfellum. 

Friðaland að Fjallabaki nýtur mikilla vinsælda og er mikil aukning ár frá ári. Vegna 

stigvaxandi álags á Landamannalaugar og Fjallabaksvæðið er orðið ljóst að stýringu og 

aðstöðu sé ábótavant (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2014). Gegnum tíðina hefur þetta svæði notið 

mikilla vinsælda vegna óspilltrar náttúru og skemmtilegra gönguleiða og er þá helst að geta 

vinsælustu og hugsanlega fjölmennustu gönguleið landsins um hinn svo kallaða Laugaveg frá 

Landmannalaugum um Hrafntinnusker, Álftavatn og Hvanngil og þaðan áfram til Þórsmerkur 

um Emstrur. Lausn gæti falist í að byggja upp hálendismiðstöð að Fjallabaki í Rangárþingi 

ytra í um 600 metra yfir sjávarmáli. Hálendismiðstöð sem væri ætlað að auka þjónustu við 

ferðamenn sem sækja svæðið heim til margra áratuga. Auk þjónustu er markmiðið með 

stofnun þessarar miðstöðvar að dreifa álagi því sem orðið er á viðkvæmu svæði 

Landmannalauga og næsta umhverfis svo og færa stóran hluta þess út úr Landmannalaugum 

um 6 km á svæði sem nýtist engum í dag og er ekki viðkvæmt svæði.  

Hálendismiðstöðinni að Fjallabaki er ætlað að verða hönnunarfyrirmynd að 

hálendismiðstöðvum með gestastofu, þar sem fólki gefst kostur á að heimsækja gestastofu 

Fjallabaks, hafa val í gistingu og þjónustu, hvort heldur sem er gistingu í svefnpokum eða 

herbergjum með uppábúnum rúmum, veitingum, ferðaupplýsingum, öryggisfræðslu, verslun, 
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afþreyingu o.fl. Einnig er hálendismiðstöðin fræðslu-, skóla- og vísindasetur þar sem almennir 

skólar, háskólar og menntastofnanir um allan heim geta nýtt sér aðstöðuna til kennslu og til 

rannsókna á jarðfræði, dýralífsfræði o.s.frv. Fyrirmynd sem er gerð með tilliti til sjálfbærni, 

sniðin að náttúrunni og umhverfi hennar og umfram allt að vera náttúruvæn. 

Hálendismiðstöðin á að vera opin allt árið. 

Hér verður fjallað um gerð hönnunarviðmiða fyrir hálendismiðstöðina sem uppfylla markmið 

um sjálfbæra ferðaþjónustu á þessu tiltekna svæði. M.a. skoðuð rök fyrir staðsetningu 

hálendimiðstöðvarinnar, skoðað deili- og aðalskipulag svæðisins, og sett fram viðmið um útlit 

og útfærslur hálendismiðstöðvar svo hún verði í sátt við náttúru staðarins og í samræmi við 

markmið sjálfbærrar ferðaþjónustu (efnahag, samfélag og umhverfi). 
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Hönnunarviðmið fyrir hálendismiðstöð 

Í þessum kafla verður fjallað um hina ýmsu þætti sem hafa ber í huga þegar við hönnun og 

uppbygginu hálendismiðstöðvar að Fjallabaki. Þar verður haft er að leiðarljósi að vernda 

náttúruna, vanda staðsetningu og útlit, auk þess að gæta að sjónarmiðum sjálfbærar 

ferðaþjónustu, samgöngum, þolmörkum, skipulags- og öryggismálum.   

Ferðaþjónusta á Fjallabaki 

Hugtakið ferðamál er almennt notað fyrir ferðalög og ferðaþjónustu. En ferðaþjónusta sem 

slík er erfitt að flokka sem eina tiltekna atvinnugrein og er þýðing á enska heitinu tourist 

industry. Ferðaþjónusta er samheiti yfir alla almenna þjónustu sem ferðamaðurinn fær, eins og 

t.d. matur, gisting og afþreying. 

Samkeppni um gistingu á Fjallabaki er lítil og er Ferðafélag Ísland með mikinn meirihluta 

gistimöguleika á svæðinu þar sem þeir bjóða upp á gistingu í skálum svo og tjaldstæðum. Í 

jaðri hálendisins er svo Hrauneyjarhótel með þó nokkur umsvif. En þeir eru í gömlu 

húsnæði/vinnuskúrum sem hýsti áður vinnumenn fyrir Hrauneyjarfossvirkjun. Einnig er svo 

vaxandi ferðaþjónusta í Landmannahelli, þar sem leigð eru út lítil smáhýsi og tjaldstæði. 

Starfsemi á sviði útivistar og tómstundaiðkunar eru miklir á Fjallabaki og eru möguleikar 

ferðaþjónustunnar á fjölbreyttari afþreyingu fyrir hendi. Þar má nefna afþreyingu eins og 

göngu-, jeppa-, fjórhjóla-, hjólreiða- og hestaferðir. Hvort sem um er að ræða sumar eða vetur. 

Friðlandið Landmannalaugar og Fjallabak 

Landmannalaugar voru friðaðar sem hluti af friðlandi að Fjallabaki og er Umhverfisstofnun 

forsvarsaðili þeirra. Engin starfsemi eða landnýting á sér stað nema með samþykki hennar, en 

svæðið fellur undir reglugerð um friðlönd. Ferðafélagi Íslands er þó heimilt að hafa þar áfram 

skála en allar framkvæmdir eru háðar leyfi stofnunarinnar. Umgengnisreglur um friðlandið 

tóku gildi við friðun þess og ber ferðamönnum og öðrum að hlíta þeim. Þær fela m.a. í sér: að 

fylgja eigi merktum stígum, hestar megi ekki fara um nema á merktum reiðslóðum og 

afmörkuðum áningarstöðum, umferð vélknúinna ökutækja er aðeins leyfð á akvegum og 

merktum slóðum og ferðamenn mega einungis tjalda á merktum tjaldsvæðum eða meðfram 

viðurkenndum gönguleiðum öllum er skylt að ganga snyrtilega um og óheimilt að fleygja rusli 

eða vinna náttúruspjöll (Reglugerðasafn, 2005). 
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Mynd nr. 1 er 

yfirlitsmynd yfir 

húsakostinn í 

Landmannalaugun svo og 

tjaldsvæði og bílastæði. 

Á þessari mynd er frekar 

fátt um tjöld og bifreiðar 

miðað við venjulega á 

háannatíma enda myndin 

tekin að hausti. Myndin 

sýnir í raun landkost 

þann sem svæðið hefur 

uppá að bjóða til frekari uppbyggingar án frekari skerðingar og skemmdum á náttúrunni. Þetta 

sýnir glöggt að byggingareitur sem takmarkast við Jökulgilskvísl og aðstaða fyrir ferðamenn 

framtíðarinnar eru ekki fyrir hendi á þessum stað. 

Samkvæmt niðurstöðum úr rannsókn sem gerð var á meðal ferðamanna sumarið 2009 um 

viðhorf þeirra til Landmannalauga, kom í ljós að í flestum tilvikum eru þær í samræmi við 

viðhorf fulltrúa Umhverfisstofnunar og umhverfisstefnu Ferðamálastofu (2005). Vernd og 

viðgangur náttúrunnar er álitið grundvöllur að framtíðarnýtingu landsins og framgangi 

ferðaþjónustu (Anna Mjöll Guðmundsdóttir, 2011). 

Mynd nr. 2, að Fjallabaki sýnir aðkomu í friðlandið að Fjallabaki á Landmannaleið um 

Dómadal. Skiltið sem býður ferðamenn velkomna á svæði segir fátt um hvað sé framundan og 

skilaboð til ferðamanna um aðstæður, leiðarlýsingar og t.d. varnaðarorð og umgengnisreglur 

eru nánast engar, nema “Here we drive on roads” (Hér ökum við á vegum). Þetta eru litlar 

sem engar 

upplýsingar og 

hugsanlega ekkert 

skrýtið ef ferðamenn 

átti sig ekki á 

umgengnisreglum að 

Fjallabaki. 

 

Mynd 1- Landmannalaugar, ljósmynd ÁHR 2009 

Mynd 2 - Að Fjallabaki, ljósmynd ÁHR 2009 
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Sjálfbær ferðaþjónusta 

Það má segja að hugtakið sjálfbær þróun (e. sustainable development) og feli í sér heilstæða 

nálgun þriggja þátta: þ.e. stjórnmál/efnahags, umhverfisvernd og samfélags-

/atvinnumálum.  Þ.e. að auðlindir séu nýttar á ábyrgan hátt og þeim verði skilað í jafngóðu 

eða betra ásigkomulagi til komandi kynslóða. Það má segja að markmið sjálfbærrar 

ferðaþjónustu sé að þrífast innan þessara þátta 

Alþjóðlegu ferðamálasamtökin (UNWTO) settu fram 2004, ítarlega skilgreiningu um 

sjálfbæra ferðaþjónustu og voru þar með að horfa til framtíðar. 

 Nýta umhverfisauðlindir sem gegna lykilhlutverki í þróun ferðaþjónustu á sem bestan 

og hagkvæmastan hátt en jafnframt viðhalda nauðsynlegum vistfræðilegum ferlum.  

Auk þess að aðstoða við verndun náttúruarfs og líffræðilegrar fjölbreytni. 

 Virða félags- og menningarleg gildi samfélaga í heimabyggðum og vernda 

menningararf þeirra.  Þá bæði byggingararf og samtímamenningu, og hefðbundin 

lífgildi, og stuðla að skilningi og umburðarlyndi á milli ólíkra menningarhópa. 

 Tryggja lífvænlega og langtíma efnahagslega starfsemi sem veitir öllum 

hagsmunaðilum félagslegan og hagrænan ávinning.  Er dreifist á milli þeirra á 

sanngjarnan hátt, þ.m.t. hvað varðar stöðuleika í möguleikum til atvinnuþátttöku og 

tekjuöflunar innan samfélags gestgjafanna, og sem lið í því að sporna við fátækt. 

(UNWTO, 2004) 

Í hugtökum alþjóðlegu Ferðamálastofnunar kemur einnig fram: 

 …. þróun sjálfbærrar ferðaþjónustu krefst upplýstrar þátttöku alla þeirra 

hagsmunaaðila sem hlut eiga að máli, auk sterkrar pólitískrar forystu til að 

tryggja víðtæka þátttöku og samráðsmyndun.  Að koma sjálfbærri 

ferðaþjónustu á fót er langtíma samfellt ferli sem krefst stöðugrar vöktunar á 

áhrifum þannig að grípa megi til aðgerða til að stöðva eða bæta það sem aflaga 

hefur farið þegar nauðsyn krefur. (UNWTO, 2004) 

Mikil umræða og einhver uppgangur hefur verið á síðustu árum um sjálfbæra og 

umhverfisvæna ferðaþjónustu.  Þakka má þeim Guðrúnu og Guðlaugi Bergmann fyrir mikla 

framgöngu og brautryðjandastarf sem urðu til að Snæfellsbær byrjaði með svokallaða 

staðardagsskrá 21 og þann 8. júní 2008 urðu sveitarfélögin fimm á Snæfellsnesi  fyrst allra 

sveitafélag í Evrópu og fjórða svæðið í heiminum til að fá vottun frá Green Globe (nú kallað 

EarthCheck) (Framkvæmdaráð Snæfellsness, 2014). Þetta er merkur áfangi í sjálfbærnisögu 

Íslands sem telur ekki nema rúmlega 320.000 íbúa. 
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Síðan hefur mikið vatn runnið til sjávar og nokkrir ferðaþjónustuaðilar sýnt málinu áhuga en 

getan verið minni þar sem grunnin vantar, sem þegar grannt er skoðað, kemur frá 

stjórnvöldum eða sveitarfélögum sem stýra fjarmagni og pólitískum málum. 

Ekki eru allir sammála um meiningu sjálfbærar ferðaþjónustu og vil ég bera saman 

skilgreiningu Ferðamálastofu og Europarc Federation til að sýna fram á mikilvægi þess, að 

unnið sé með samræmd skilgreiningu.  

Skilgreining Ferðamálastofu: 

 Vera smá í sniðum og þróast hægt og með fullri virðingu fyrir náttúru og 

íbúum. 

 Stuðla að umhverfisvernd samhliða aukinni ánægju af útivist. 

 Leggja áherslu á og draga fram sérkenni svæðisins, náttúrufar og landslag, 

sögu og menningu. 

 Vinna með viðkomandi héraðsstjórn og stuðla að efnahags- og 

atvinnuuppbyggingu. 

 Byggja upp og styrkja samfélagið. 

 Taka mið af kostnaði en hafa gæði ávallt í fyrirrúmi. 

 Stuðla að notkun bygginga sem eru til staðar og landssvæða sem hefur verið 

umbylt. 

 Stuðla að notkun almenningssamgangna. 

(Ferðamálastofa, Ferðamálastofa, 2010) 

 

Hér er skilgreining Europarc sem höfðar mest til minnar eigin skoðunar á sjálfbærni. 

„Sjálfbær ferðamennska er öll uppbygging, skipulagning og þróun ferðamennsku, sem 

hefur það markmið að viðhalda heilleika og varanleika náttúrulegs, félagslegs og 

efnahagslegs umhverfis, náttúrulegra, manngerðra og menningarlegra auðlinda.“ 

  (Europarc Federation, 2010) 

Eins og sjá má, þá eru nokkrar skilgreiningar á hugtakinu „ Sjálfbær ferðamennska“ og ekki 

auðvelt fyrir fólk að móta hvert fyrir sig, sýna eigin stefnu. 

Fyrstir til að fá vottun á Íslandi sem byggir á starfi umhverfismála og byggingar, þar sem 

skilgreind eru markmið frá Intentional communities og Alþjóðasamtökunum Global 

Ecovillage Network fyrir sjálfbærni voru Sólheimar í Grímsnesi (Sólheimar, 2014). 

Sólheimum hefur tekist að byggja sambýli manna með eigin matvælaframleiðslu, framleiðslu 

á ýmiskonar handverki, byggingu vistvænna húsa, líffrænni ræktun, eigin orkuframleiðslu, 

nýtingu auðlinda á staðnum svo sem köldu og heitu vatni. Auk þeirra hafa Guðmundur 
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Tyrfingsson,  Eldhestar, Elding, sem dæmi, fengið viðurkenningar fyrir sjálfbæra 

ferðaþjónustu. 

Þetta segir okkur að við séum á réttri leið en margir telja sig ekki hafa hagkvæmni af 

vottuninni vegna mikils tilkostnaðar, vinnu, ómarkvissara stefnu stjórnvalda, kostnaðarsamara 

úttekta og mikillar eftirfylgni samfara því. 

Hingað til hefur mest verið stuðst við Green Global/Earth Check, en því miður virðist vera um 

viðskipta- og gróðra fyrirtæki að ræða, sem sannast með miklum tilkostnaði við þátttöku. 

Ekki hafa Íslensk stjórnvöld tekið afstöðu með hverjum eigi að fylgja í vottun, nema þá einna 

helst Vakanum (sjá nánar um Vakann hér síðar).   

Að mínu mati er sjálfbær ferðaþjónusta þegar viðkomandi getur á umhverfisvænan hátt, 

skapað sér atvinnu með ferðatengdri þjónustu og nýtt sér þær auðlindir, menningu og 

fornminjar sem til staðar eru.  Sjálfbærni er það þegar viðkomandi getur haft atvinnu og tekjur 

af landi, fasteign eða einhverju álíka sem skilar honum lífsviðurværi án utanaðkomandi áhrifa 

svo sem kaupum á þjónustu, varningi og slíku frá 3 aðila. Sjálfbær ferðaþjónusta framleiðir 

matvæli af skepnum, grænmeti, fiski og sjávarafurðum af hlunnindajörðum og 

nágrenni.  Viðkomandi verslar og selur varning á opnum markaði eða í eigin sveitarfélagi, 

sem um leið styrkir atvinnulíf staðarins, stefnu sjálfbærni og mætir þörfum ferða og 

heimamanna. 

Athuga þarf að ganga ekki of nálægt náttúrunni, draga úr mengun og virða þolmörk hennar og 

ferðamannastaða í viðkvæmri náttúru Íslands. 

Með skilningi og vilja stjórnvalda um mikilvægi sjálfbærra ferðaþjónustu bæði hvað varðar 

náttúruvernd, vistfræði og eflingu tekna fyrir almenning, fyrirtæki og landið í heild, þá getur 

þetta orðið að veruleika á nokkrum áratugum.  Markvisst þarf að breyta hugarfari fólks og það 

er vitað mál að það tekur töluverðan tíma fyrir fólk að skilja hlutina, melta þá og breyta lífsstíl 

sínum. Við erum hægt og sígandi að ná árangri en megum ekki sofna á verðinum. 

Talið er að aðeins 15.000 staðir og byggðasvæði stundi sjálfbærni í öllum heiminum og þar af 

einhverjir 1 til 3 á Íslandi (Náttúran er ehf, 2010).  

Vakinn  

Ferðamálastofa vinnur nú að uppbyggingu heilstæðra gæða- og umhverfisviðmiða fyrir 

íslenska ferðaþjónustu. Verkefnið er unnið í samvinnu við Samtök ferðaþjónustunnar og 

Ferðamálasamtök Íslands og hefur verið miðað við kerfi í Nýja Sjálandi og kallast Qualmark. 
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Markmið kerfisins er að efla og auka gæði ferðaþjónustunnar á Íslandi í samstarfi við 

ferðaþjónustu fyrirtæki með uppbyggingu samfélagslegri ábyrgð fyrirtækjanna.  

Annarsvegar er um að ræða gæðakerfi sem skiptist í tvo flokka: 

A) Stjörnuflokkun fyrir gististaði sem hafa allt að fimm stjörnur en hefur þó allt að sjö 

undirflokka. 

B) Ferðaþjónusta, önnur en gisting sem byggist á almennum viðmiðun en hinsvegar og 

annarsvegar sértækum viðmiðum sem skiptast í allt að þrjátíu undirflokka. 

Umhverfiskerfið er annar tveggja flokka sem skiptist í: 

 Birgja og markað 

 Innkaup og auðlindir 

 Náttúruvernd 

 Orku 

 Samfélag 

 Stefnumótun og starfshætti 

 Úrgangur 

 (Ferðamálastofa, Gæða- og umhverfiskerfið Vakinn, 2014) 

 

Um sjálfbærar byggingar á Íslandi 

Mörg dæmi eru til á Íslandi um sjálfbærar byggingar sem urðu til við landnám Íslands. Ekki 

eru landnámshúsin (víkingaraldarhús) uppistandandi í dag, en minjar um þau hafa fundist, því 

til staðfestingar og sönnnunar er m.a. rústir víkingaraldarhússins í Aðalstræti 16 í Reykjavík 

sem fannst við uppgröft og talið er vera frá 850 til 874 (Landnámssýning, 2014). 

Íslensk torfhús eru þekktur byggingarstíll á Íslandi og má segja að þau hafi verið byggð í 

gegnum aldirnar á þann hátt, þar sem lítið var um annað byggingaefni að ræða, svo og áhöld, 

tækni, byggingarefni o.s.frv. Ekki er annað hægt að segja en að torfhúsin hafi fallið vel inn í 

landslagið og verið bæði sjálfbær og fallið vel inn í náttúruna og markað menningarlandslag 

sem bera með sérstökum hætti vott um athafnir mannsins á ólíkum tímum við mismunandi 

aðstæður, og sem þar með bera í sér menningarsögulegt gildi. Í menningarlandslagi birtist hin 

sögulega vídd í umhverfi okkar. Það er stöðugum breytingum háð, þar sem gamalt hverfur og 

nýtt tekur við (Stefán Gíslason, 1999). 
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Á þessum tímu áttu menn enga aðra kosti en að leita á náðir náttúrunnar eftir byggingarefni. 

Þá var sótt í allt það nálæga grjót og hellur sem völ var á, ásamt birkiskógum landsins og torf. 

Ekki má gleyma rekavið sem rak á land og eins t.d. við úr skipum sem fórust eða strönduðu 

við landið. Eitthvað var flutt inn af við erlendis frá, sem varð á síðari árum algengara og notað 

enn í dag. Þessir tímar sjálfsbjargarviðleitni, fátæktar og fábreytts efnisvals til byggingar varð 

til þess að byggingarstíll einskorðaðist við það byggingarefni sem til var í landinu á hverjum 

tíma. 

Á mynd nr. 3 má sjá Gamla bæinn að Skógum sem er torfbær/burstabær sem er reistur úr torfi 

að mestu eða nær öllu leyti. Torfbæir sem þessir, voru með timburgrind (og/eða 

steinhleðslum), og voru helsta húsategund á Íslandi frá 9. til 19. aldar.  Torfbæir voru samt 

ekki alltaf burstabæir eins og á Skógum, slíkir bæir komu ekki til sögunnar fyrr en á 19. öld 

og í endanlegri 

mynd um 1870 

(Hörður Ágústsson, 

1987). Torfbæirnir 

voru býsna vel 

einangraðir, þ.e. 

héldu vel heitu 

innandyra þó kalt 

væri úti. 

  

Mynd 3 - Gamli bærinn að Skógasafni ,ljósmynd ÁHR 2013 

http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Torf&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dsland
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Draumastaður fyrir sjálfbæra ferðaþjónustu 

Skilgreina mætti draumastað fyrir sjálfbæra ferðaþjónustu hérlendis á eftirfarandi hátt: 

· Hverasvæði til hitunar á íbúðar- og gróðurhúsum sem geta leitt til gróður- og 

grænmetisræktar. 

· Kalt vatn til drykkjar fyrir menn og dýr. 

· Vötn og ár til veiða á fiski og sölu veiðileyfa. 

· Jarðarskiki til ræktunar búfénaðs, kjöt og mjólkurvöru. 

· Sjávarnyt, veiði á sjávardýrum, eggjataka, dúntaka og landrek. 

· Eigin raforkuframleiðsla. 

· Náttúruperlur allt í kring. 

Sjálfbærni er samvinna stjórnvalda, auðvaldsins og hins almenna borgara og þegar þessir 

aðilar ná saman, um stefnufestu og sameiginlega skilning á sjálfbærri ferðaþjónustu, þá fara 

hlutirnir að gerast.   

Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðlegu Ferðamálastofnunar (WTO) um sjálfbæra 

ferðamennsku, þá þarf sjálfbær ferðamennska að mæta þörfum ferðamanna og heimamanna, 

en stuðla að leið að verndum og auknum markaðstækifærum til framtíðar.  Það felur í sér að 

auðlindum er stjórnað með þeim hætti að efnahagslegum, félagslegum og fagurfræðilegum 

þörfum er fullnægt og á sama tíma og viðhaldið er menningu, nauðsynlegu vistfræðilegum 

ferlum, líffræðilegum fjölbreytileika og nauðsynlegum lífsskilyrðum (UNWTO, 2004).  

Ferðamenn eru almennt orðnir meðvitaðri um sjálfbæra ferðamennsku og hefur aukin 

meðvitund m.a. leitt til þess að ferðamenn nýta sér betur sjálfbæra og vistvæna ferðaþjónustu. 

Samkvæmt ofangreindu má sjá að ekki eru allir sammála um hver sé hin rétta eða eiginlega 

skilgreining á sjálfbærni sé. Hugsanlega getur það verið vegna mismunandi menningar, 

lífsgæða og landlegu svo eitthvað sé nefnt.  

Vistvænar byggingar 

Aukin áhersla hefur verið lögð á að byggja vistvænar bygginga hin síðari ár samhliða breyttu 

hugarfari mannkynsins um verndun umhverfis, minnkun mengunar og sjálfbærni. 

Byggingariðnaðurinn hefur breyst mikið frá fyrri tímum með aukinni áherslu á vistvænar 

byggingar þar sem vandað er val byggingarefnis með tilliti til betri nýtingar, sparnaðar í 

kostnaði við byggingarefni og orkukostnað. Aukin gæði bygginga er auking ávinningur fyrir 

notendur og dregur um leið úr neikvæðum áhrifum á umhverfið. Framkvæmdasýsla ríkisins 

hefur haft  undir höndum hönnunarferli fyrir þrjár byggingar hin síðari ár: Þjóðgarðsmiðstöð 

að Hellisandi, hús íslenskar fræða og gestastofu að Skriðuklaustri með vistvænu markmiði. 
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Mikilvægir efnisflokkar sem lagt er mat á eru m.a. eftirfarandi: 

 Efnisval  

 Heilsa og vellíðan 

 Landnotkun og vistfræði 

 Mengun 

 Nýsköpun 

 Orka 

 Samgöngur 

 Stjórnun 

 Úrgangur 

 Vatn 

(Mannvit, 2014) 

Skilgreining um vistvænar byggingar hjá Framkvæmdasýslu ríkisins er eftirfarandi: 

Grundvallast á sjálfbærri þróun: 

 Mæta þörfum samtíðarinnar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að 

mæta sínum þörfum, Rio De Janeiro (1992) 

 Á kerfisbundinn hátt er leitast við að hámarka 

 notagildi og lágmarka neikvæð umhverfisáhrif 

 Hátæknileg eða einföld bygging 

 Áhersla á m.a. orkumál, efnisval, staðarval og heilsuvernd 

 Tekið er tillit til alls vistferilsins 

Í kynningarritinu Vistvænar byggingar er fyrst fjallað um það hvað vistvæn bygging merkir, 

tilgreind eru verkefni á vegum FSR sem eru í ferli vistvænnar byggingar og gerð grein fyrir 

vistferli byggingar, það er frá framkvæmd til niðurrifs. 

Vistvæn bygging grundvallast á hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar en sjálfbær þróun leitast 

við að mæta þörfum samtíðarinnar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að 

mæta sínum þörfum. Það má segja að í vistvænni byggingu sé á kerfisbundinn hátt leitast við 

að hámarka notagildi og lágmarka neikvæð umhverfisáhrif.  Samkvæmt upplýsingum frá 

Framkvæmdasýslu ríkisins, þá er við hönnun vistvænna bygginga, lögð áhersla á orkumál, 

efnisval, staðarval og heilsuvernd. Eins er í upphafi skilgreind umhverfisstefna fyrir 

viðkomandi byggingu og ákvarðanir teknar um þá þætti sem leggja skal áherslu á við 

hönnunina og hvort farið er í vottunarferli (Framkvæmdasýsla ríkisins, 2014). 
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Kostir vistvænna bygginga 

Helstu hvatar til að byggja vistvænar byggingar eru m.a. fjárhagslegar, heilsufarslegar og 

umhverfislegir hvatar. Markmiðin eru að auka gæði bygginga, draga úr neikvæðum 

umhverfisáhrifum, bæta ímynd eiganda og bygging heilnæmra húsa. 

Samkvæmt skilgreiningu Framkvæmdasýslu ríkisins, eins og sjá má í töflu og mynd 4, þá eru 

kostirnir eftirfarandi: 

A) Umhverfislegur hvati 

a. Mikið umfang og töluverð 

umhverfisáhrif 

b. Hvatning til umhugsunar og 

framþróunar 

B) Fjárhagslegur hvati 

a. Lágmarkar rekstarkostnað 

(vistferilskostnað) 

b. Minnkar verðrýrnun 

c. Bætir ímynd þeirra sem að 

verkinu koma 

C) Heilsufarslegur hvati 

a. Heilnæmari vinnustaður 

b. Aukin vinnuafkost 

(Framkvæmdasýsla ríkisins, 2014) 

Þessar skilgreiningar/hvata er hægt að nota við gerð hönnunarviðmiða fyrir 

hálendismiðstöðina, sem tryggja gæði byggingarinnar og svo að hún verði sem vistvænust. 

Afþreyingarferðamennska 

Markmið ferðalaga er oft gróflega skipt upp í þrjá flokka og er hugtakið 

afþreyingarferðamennska algengasti ferðamátinn, þegar kemur að ferðamennsku.  Hin 

hugtökin eru viðskiptaferðamennska og að heimsækja vini og ættingja.  Afþreying er 

skilgreind sem sá tími, þegar skylduþörfum eins og vinnu og svefni, hefur verið mætt 

(Cooper, 2008).  Það sem flokka má undir afþreyingarferðamennsku eru ferðalög, íþróttir, 

heilsa, trúarbrögð, menntun og menning (Youell, 1999).  Huga þarf að sérstöðu svæðisins og 

markmið ferðalaga þegar svæðið er skipulagt af heimamönnum og ferðaþjónustuaðila.  

Þannig að það uppfylli einnig óskir ferðamanna, um að upplifun sé í sátt við umhverfi 

viðkomandi svæðis. 

Þolmörk 

Það er mikilvægt að skoða og meta þolmörk þess svæðis þar sem til stendur að byggja upp 

hálendismiðstöðina og þá sérstaklega þar sem stærð verkefnis er í stærri kantinum. Áhrif 

Mynd 4 - Hvað er vistvæn bygging? Glæra frá FSR 
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byggingarinnar verður að vera í samræmi við umhverfi og náttúru svæðisins og geta annað 

umfangi um ókomin ár. 

Þolmörk svæðisins í Landmannalaugum eru í hæstu mörkum (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 

2014). Ferðamannasvæðið hefur orðið fyrir miklum átroðningi og getur ekki annað eftirspurn. 

Gistirými er mjög takmarkað og eingöngu fyrir svefnpokafólk, tjaldsvæði er grýtt og 

óvistlegt, salernis og baðaðstaða með smærra móti og engin aðstaða sem heitið getur við 

laugarnar. Verslun er í rútubíl og starfsfólk á svæðinu býr í híbýlum svo sem gömlum 

rútubifreiðum, litlum skúrum á hjólum o.fl. sem eru vart mannsæmandi m.a. vegna þrengsla 

og aðstöðuleysis.  Möguleikar á staðsetningu nýrrar þjónustumiðstöðvar með tilheyrandi 

gistirýmum, tjaldsvæðum, verslun, salernis- og baðaðstöðu, upplýsingamiðstöð, bílastæðum 

o.s.frv. á svæðinu eru ekki miklir vegna plássleysis, m.a. vegna Jökulgilskvíslar, 

jarðhitasvæðis og hraunkamps Laugarhrauns. Þessi atriði koma í veg fyrir að ekki verði hægt 

að fullnægja stækkunarþörfum framtíðarinnar. 

Íslendingar fara í minna mæli inn á svæðið vegna orðstýrs sem staðurinn hefur fengið á sig 

um lélega aðstöðu, mannmergðar og óskipulags. Væntingum þeirra hefur ekki verið mætt. 

Kröfur þeirra eru aðrar en voru áður þegar þetta taldist nægjanleg þjónusta. Aðstaðan er ekki í 

takt við nútímakröfur. Af því má draga þá ályktun að eftirlitslaus ágangur á svæðinu sé 

kominn yfir það sem hann þolir án varanlegs tjóns. Með uppbyggingu svæðisins má skapa 

mörg störf, smá og stór, fyrir heimamenn. Þar gæti einnig skapast vettvangur fyrir náms- og 

vísindaferðir.  

Ekki eru allir sammála um þolmörk ágangs í Landmannalaugum og skarast skoðun 

Ferðafélags Íslands á við Rannsóknarskýrslu unna af Háskóla Íslands o.fl. aðila. Eins og sjá 

má hér að neðan í fundargerð 58. fundar hreppsnefndar Rangárþings ytra, miðvikudaginn 26. 

maí 2010. Þar kom eftirfarandi fram: 

Athugasemd er gerð við þá fullyrðingu að komið sé að þolmörkum í Landmanna-

laugum, þar sem engar rannsóknir styðji þá fullyrðingu. Haldið er fram að hægt sé að 

þjónusta mun fleiri ferðamenn en nú er, ef svæðið sé skipulagt í heild. Óskað er eftir 

því að Ferðafélaginu verði gert kleyft að bæta starfsemi sína í Landmannalaugum, með 

fjölgun skála og stækkun tjaldsvæða. Ennfremur er gerð athugasemd við að ekki sé 

bent á nýjan stað fyrir hálendismiðstöð og að ekki hafi verið haft samráð við FÍ við 

gerð aðalskipulagsins (Rangárþing Ytra, 2010). 
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Viðhorfskannanir, sem m.a. eru unnar af Háskóla Íslands, benda til þess að gera þurfi 

breytingar í Landmannalaugum. M.a. kemur fram í könnun 2009 að um 30% ferðamanna telja 

of marga ferðamenn í Laugunum og í könnun 2006 kemur fram að svonefndir náttúrusinnar 

séu hættir að koma inn í Laugar, en einungis um 3% þeirra komi þangað. Þá segir það sína 

sögu að íslenskum ferðamönnum hefur fækkað í Landmannlaugum á síðari árum, en á sama 

tíma hefur orðið mikil aukning á ferðamannafjölda almennt (Bergþóra Aradóttir, Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, Guðrún Gísladóttir og Arnar Már Ólafsson, 2003). Því telur sveitarstjórn rök 

hníga að því að taka þurfi á skipulagsmálum svæðisins og horfa til framtíðar fyrir 

Fjallabakssvæðið í heild. 

Sveitarfélagið hefur unnið undirbúningsvinnu vegna deiliskipulags í Landmannalaugum. 

Skipulagsvinna í Landmannalaugum og möguleg færsla þjónustuþátta kallar á víðtækt samráð 

fjölmargra aðila. Sveitarfélagið mun ekki mismuna hagsmunaaðilum varðandi aðkomu að 

skipulagsmálum, öllum er frjálst að koma með tillögur, en sveitarfélagið mun hafa 

almannahagsmuni í fyrirrúmi. Gerð verður betri grein fyrir stöðu deiliskipulagsvinnu í 

greinargerð aðalskipulags en deiliskipulagi er ekki lokið. 

iii)  FÍ telur að gera þurfi nánari grein fyrir hvernig staðið verði að gerð 

rammaskipulags fyrir Fjallabakssvæðið, sem greint er frá í aðalskipulagstillögu. Þá sé 

ekki gerð fullnægjandi grein fyrir viðkvæmum svæðum á hálendinu og ekki sé tekið á 

vaxandi umferð vélknúinna ökutækja um hálendið. Þá sé ekki hugað að 

öryggisþáttum, s.s. hálendisgæslu og vöktun göngufólks (Rangárþing Ytra, 2010). 

Niðurstaða hreppsnefndar var eftirfarandi: „Aðalskipulagi sveitarfélaga er ætlað að leggja 

meginlínur í landnotkun. Sveitarstjórn stefnir að því að vinna rammaskipulag af 

Fjallabakssvæðinu, sem taki einkum til ferðaþjónustu og samgangna, þar sem verður m.a. 

tekið á umferð um hálendið. Sveitarfélagið fer með skipulagsmál og mun því bera ábyrgð á 

rammaskipulagi sem verður unnið í samstarfi við hina fjölmörgu umsjónar- og hagsmunaaðila 

með hagsmuni almennings að leiðarljósi (Rangárþing Ytra, 2010). 

Framtíðarsýn 

Framtíð ferðaþjónustu á Íslandi er björt og spár um fjölda og aukningu ferðamanna til 

landsins segja það sem segja skal. Taka þarf mið af ferðaspám við skipulagningu og 

framkvæmdir á svæðinu til að vera í stakk búin að taka á móti öllu þessu fólki. Dreifa þarf 

álagi á svæðið og þjónusta ferðamenn á sem bestan hátt. Aukin stýring og fleiri 

ferðamöguleikar leiða til betri nýtingar svæðisins og hvers og eins ferðaþjónustuaðila.  Það 
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kemur til atvinnusköpunar á landsvísu og heimamenn í héraði geta haft góðar tekjur af 

svæðinu. 

Frá upphafi eiginlegrar ferðamennsku á Íslandi hefur verið vitað að náttúra og menning 

Íslands er helsta aðdráttaraflið. Samkvæmt könnunum Ferðamálastofu kemur fram að náttúran 

dregur 76% farþega til landsins, enda landið kynnt á grundvelli hreinnar og óspilltrar náttúru. 

Einnig kemur fram í könnuninni að um 42% landsins flokkast undir ósnortið víðerni . 

Hálendið skipar mikilvægan sess en samkvæmt könnun Ferðamálastofu frá 2008 fara um 26% 

erlendra ferðamanna í Landmannalaugar, vinsælustu náttúruperlu hálendisins. Af þeirri hálfu 

milljón erlendra ferðamanna sem sækja landið heim mun því um 125 þús manns heimsækja 

svæðið auk 45 þús heimamanna. Samkæmt þessu mun um 340 þús manns fara inn á svæðið 

árið 2016 eða jafnvel fleiri ef aðstaða og afþreying verði markvissari og betri (Alþingi, 2010).   

Ferðaþjónustan er sú atvinnugrein sem skapar þjóðinni mestu gjaldeyristekjur á ársgrundvelli. 

Árið 2008 voru gjaldeyristekjur af erlendum farþegum 16,9% af heildinni en til viðmiðunar 

voru gjaldeyristekjur stóriðju fyrir Íslandi 29,7% af heildinni sama ár. Því er greinileg sókn í 

greininni og miklar vonir bundnar við aukin atvinnutækifæri, sérstaklega á landsbyggðinni. Af 

þessu leiðir að greinileg þörf er á að byggja Hálendismiðstöð að Fjallabaki og er það jafnvel 

óumflýjanlegt. 
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Hálendismiðstöðin að Fjallabaki 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður farið yfir hugmyndir höfundar um hálendismiðstöð að 

Fjallabaki, þar sem reynt er að búa til hönnununarviðmið út frá sjálfbærni í ferðaþjónustu í 

samhengi við samfélag og umhverfi.  Haft verður að leiðarljósi að hámarka arð af 

ferðaþjónustu til heimafólks og að tryggja örugga og ánægjulega upplifun ferðamanna.  

Einnig verður rýnt í mögulegar útfærslur á viðmiðum tengdum sjálfbæri ferðaþjónustu og 

hvað hún getur boðið uppá hvað varðar verndun, öryggi og afþreyingu, en þó þannig að allt 

viðmið um útlit og útfærslur hálendismiðstöðvarinnar, verði í sátt við náttúru landsvæðisins. 

Hlutverk hálendismiðstöðvar 

Hálendismiðstöðin yrði notuð sem gesta og upplýsingastofa, skóla- og vísindasetur þar sem 

námsfólk og vísindamenn hvaðan sem er úr veröldinni gæti stundað nám og rannsóknir. Öll 

aðstaða sé fyrir hendi og gæti þessi starfsemi að mestu verið á lágannatíma (haust, vetur og 

vor). Á þann hátt nýtast húsakynnin og starfsfólk þess líka á lágannatíma. Samkvæmt nýrri 

stefnu Reykjavíkurborgar er talað um að nemendur fari úr skólastofunni út í náttúruna til 

lærdóms í náttúrufræði, þá hefur Norðlingaholtsskóli nú þegar aðlagað sig að þessari stefnu 

og hefur nýtt Björnslund sem útiskólastofu fyrir nemendur (Norðlingaskóli, 2014).  

Hlutverk ferðamiðstöðvarinnar yrði að þjóna svæði að Fjallabaki sem spannar um 470 km2 og 

var friðað árið 1979 sem kemur fram í 21. grein laga nr. 47/1971 um náttúruvernd og fer 

Umhverfisráðuneytið með yfirstjórn náttúruverndarmála.  

Með þekktustu stöðum að Fjallabaki eru: Bláhnjúkur, Brennisteinsalda, Dómadalur, 

Frostastaðavatn, Grænagil, Hrafntinnusker, Landmannalaugar, Laufafell og Ljótipollur svo 

eitthvað sé nefnt. 

Umferð um svæðið er að mestu á áður nefndu svæði svo og á syðra og nyrðra Fjallabaki um 

Eldgjá, Skaftártungur, Mælifellssand, Emstrur, Álftavat, Laufafell, Hungurfit og víðar. Landið 

er fjöllótt og mjög litríkt, mótað af mikilli eldvirkni og jarðhita. Helstu gos svæðisins voru á 

15. öld þegar Veiðivatnasvæðið gaus á 40 km langri sprungu allt að Laufafelli. Mörg hraun eru 

að Fjallabaki sem og sandar ár og vötn er liggja á svokölluðu Torfajökulssvæði sem er virk 

megineldstöð. Fjallabak er mjög ungt svæði og sífellt að breytast m.a. vegna Heklugosa. 

Tilgangur friðlýsingar er að varðveita sérstök landsvæði þannig að komandi kynslóðir hafi 

tækifæri til að njóta þeirra á sama hátt og við gerum. 
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Þetta svæði þykir mjög ungt á tímatali jarðar og hefur þess vegna mikið aðdráttarafl fyrir alla 

þá sem hafa áhuga fyrir náttúrunni, hvort sem er til útivistar (gönguferða, veiði, ljósmyndunnar 

o.s.frv.), jarðfræðiáhuga eða til vísinda og náms. 

Starfsemi hálendismiðstöðvarinnar 

Gistirými og veitingar 

Markmiðið er ekki að þjónustan í þeim fjallaskálum sem fyrir eru verði aflögð, heldur yrði þetta 

tækifæri til samstarfs. Það munu alltaf vera til ferðamenn sem vilja skálamenningu og aðrir sem 

vilja sér herbergi og þjónustu í mat og drykk. Í raun er verið að svara kalli um aukna fjölbreytni 

gistingar, matarþjónustu, upplýsingastreymis og afþreyingar. Á sama tíma og átroðningi verði 

dreift af svæðum þar sem þolmörk eru komin á hættulegt stig. 

Eins og sjá má á mynd 5 

sem tekin er í Timanfaya 

þjóðgarðinum á 

Lanzarote, þá má 

staðsetja útsýnishús eða 

veitingahús við 

afþreyingarstaði og það 

nánast við heita hveri 

eins og sést á myndinni. 

Miðstöðin verður með 

gistiaðstöðu fyrir allt að 

200 manns í tveggja til 

fjögurra manna herbergjum. Þar að auki verður aðstaða fyrir sér hópa og einstaklinga í skálum 

sem verða í svokölluðum fjallaskálastíl sem yrði staðsett á sömu lóð og hálendismiðstöðin og 

þar með mætti nýta aðstöðu fyrir hvoru tveggja hótel og fjallaskála. Það yrðu fjallaskálar með 

litlum þægindum þar sem fólk sefur saman í einum sal, smærri herbergjum í kojum með 

eldunaraðstöðu, borðsal, salerni og tilheyrandi. Möguleikar verði á stækkun í framtíðinni og 

verði húsnæðið þannig úr garði gert að stækkun verði auðveldlega komið fyrir.  

Í hálendismiðstöðinni verður veitingasalur fyrir allt að 300 manns sem hægt er að skipta niður 

í einingar eftir þörfum og gefa þannig sérhópum möguleika á einkasal.  Á lóð 

hálendismiðstöðvarinnar verður auk þess tjaldsvæði og heitir pottar. 

Mynd 5 - Veitingahús í Timanfaya þjóðgarðinum  

á Lancarote, ljósmynd ÁHR 2001 
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Afþreying 

Samhliða verndun svæðisins verða möguleikar á aukinni afþreyingu fyrir ferðamenn stýrt á 

stærra svæði í kringum Landmannalaugar. Að sama tíma verði aukin ferðamannafjöldi með 

markvissri markaðssetningu, aukinni þjónustu og ferðatíminn þar með lengdur. Það hefur sýnt 

sig að framboð eykst við aukna eftirspurn. Með aukinni afþreyingu er verið að koma til móts 

við aukna eftirspurn, sem hægt væri að svara m.a. með sleðaferðum, rútuferðum, 

gönguferðum, gönguskíðaferðum á markvissa staði og byggja upp nýja áhugaverða staði í 

leiðinni. 

Auk ferðamennsku að sumri, þá myndi bætast við vetraferðir og vetrarríki Fjallabaks opnast 

fyrir fólk sem annars hugsanlega gæti aldrei upplifað það án þjónustu á svæðinu. 

Auk afþreyingar sem væri í boði frá hálendismiðstöðinni þá væri hægt að stýra umferð til 

Landmannalauga þannig að áætlunarbifreiðar, hópferðabifreiðar o.s.frv. sem eru með daglega 

komu í Landmannalaugar eða í lengri ferðum hefðu endastöð i hálendismiðstöðinni.  Nýttu 

sér aðstöðuna þar t.d. salerni, verslun, veitingaaðstöðu og að auki myndu heimsækja 

gestastofu Fjallabaks sem þar væri til húsa. Til að minnka álag á Landmannalaugum verður 

boðið upp á skoðunar- og gönguferðir inn í Landmannalaugar frá hálendismiðstöðinni auk 

þess að fólk getur farið með vistvænum langferðabílum (skutli) inn í Landmannalaugar. 

Á mynd nr. 6, sem tekin er á Timanfaya þjóðgarðinum, er gott dæmi um hvernig hægt er að 

stýra ferðamönnum inná Landmannalauga svæðið.  Það yrði gert með því að aka rútum inn í 

Landmannalaugar, til að 

takmarka akstur einkabifreiða. 

Kostnaðurinn gæti verið 

greiddur af neytendum sjálfum 

og eða ríkinu og hugsanlega 

greiddur niður, sjá mynd frá 

þjóðgarðinum í Lazarote en þar 

fær enginn að aka á 

einkabifreiðum um 

þjóðgarðinn heldur verða 

ferðamenn að kaupa rútuferðir.   
Mynd 6 - Áætlunarferðir í þjóðgarðinum Timanfaya 
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Öryggi 

Upplýsinga og öryggismiðstöð verður ferðamönnum til halds og trausts þar sem ferðafólk 

getur fengið ítarlegar upplýsingar. Í miðstöðinni verður fólk einnig beðið um gefa upp 

ferðaáætlun og skrá sig inn og út af svæðinu.  Skráningu sem þessa ætti að taka upp þegar um 

fjallgöngur er að ræða, til öryggis fyrir ferðamenn. Þetta myndi einnig auðvelda leit 

björgunarsveita ef til þess skyldi koma. 

Hálendismiðstöðin eykur öryggi ferðamanna vegna staðsetningar og getur nýst ferðamönnum 

sem ferðast um Fjallabakssvæðið.  Ný miðstöð á að létta álaginu af þeirri aðstöðu sem fyrir er 

í Landmannalaugum en þar er ekki leyfilegt að byggja nýbyggingar.  Síðustu árin hafa verið 

gefin stöðuleyfi fyrir litlum húsum, m.a. fyrir aðsetur björgunarsveitar og fyrir starfsmenn á 

staðnum. Einnig eru langferðabifreiðar notaðar sem verslun og hýbýli starfsmanna á svæðinu. 

Að hlaða upp allskyns kofum, gámum og gömlum rútubifreiðum er ekki til fegrunar á 

svæðinu og ber vott um skipulagsleysi á hálendinu. Vænna væri að byggja þar snyrtilega og 

vandaða miðstöð. 

M.a. er ætlunin að hafa öryggismiðstöð í hálendismiðstöðinni þar sem t.d. Landsbjörg gæti 

haft aðsetur fyrir björgunarsveitamenn sem eru við eftirlit og upplýsingaþjónustu fyrir 

ferðamenn.  

Öryggismiðstöðin er einnig hugsuð þannig að ferðamenn geti í framtíðinni skráð 

leiðarlýsingar og tímaáætlanir o.fl. áður en haldið er af stað í ferðir og skrái sig síðan út að 

lokinni ferð á loka ákvörðunarstað. Öryggismiðstöð á Fjallabaki getur stýrt ferðamönnum að 

einhverju leyti til betri vegar, upplýst ferðamenn um hættur og hvað ber að varast. Með þessu 

verður betur yfirsýn um fjölda ferðamanna, veru þeirra og staðsetningar á hálendinu. Þessi 

hugmynd ætti að samræmast stefnu Ferðamálsatofu og Umhverfisstofnunar sem að beiðni 

Ráðherra ferða- og umhverfismála boðaði gerð öryggisáætlunar fyrir ferðamannastaði árið 

2010.  Öryggisáætlanirnar tengjast kröfum sem gerða eru til ferðaþjónustufyrirtækja um gerð 

öryggisáætlana, gæða- og umhverfiskerfi ferðaþjónustu Vakanum.  Verkefnin eru unnin til að 

tryggja að Ísland verði þekkt sem öruggt ferðamannaland (Ferðamálastofa, Landsbjörg, 

Umhverfisstofnun, 2011). 
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Vistvæn hús 

Húsakostur hálendismiðstöðvarinnar er hugsaður þannig að hann sé eins og kostur er 

vistvænn og sjálfbær og falli inn í landslagið og valdi ekki sjónmengun. Byggingin verði eftir 

fremsta megni í samræmi við samkomulag Ferðamálastofu og Arkís arkitektar um þróun á 

teikningum og fylgigögnum af vistvænum þjónustukjörnum á ferðamannastöðum. Þó er 

húsakostur hálendismiðstöðvarinnar stærri í sniðum en getið er um í samkomulaginu. 

Þróunin byggist á íslenskri byggingarhefð og vistvænni hugsun sem lagast að aðstæðum á 

hverjum stað. 

Á mynd nr. 7 er fyrstu hugmyndir að útliti hálendismiðstöðvarinnar séð að ofan.  Þar er 

ráðgert að svefnálman sem til vinstri á myndinni verði fyrir 100 herbergi og svo staðsetjist 

aðalbygging þar hægra megin við.  Á mynd nr. 8 og 9 má sjá myndir af fyrirhugaðri 

hálendismiðstöð, herbergin á vinstri hönd og aðalbyggingin á hægri hönd. 

 

Mynd 7 - Yfirlitsmynd á nýrri hálendismiðstöð - teikning Gunnar Bergmann Gunnarsson arkitekt 
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Mynd 8 - Hálendismiðstöðin séð frá sjónarhóli bílastæðis - teikning Gunnar Bergmann Gunnarsson arkitekt 

 

Eins og sjá má á þessum myndum þá er hönnunin á hálendismiðstöðinni gerð eftir 

hugmyndum um sjálfbærni og að hún falli vel inn í landslagið. Þá er gert ráð fyrir því að 

efnistaka vegna grunns fyrir húsið verði nýtt aftur við byggingar hússins og þá helst að efsti 

jarðvegurinn (mosinn) verðir færður til, geymdur og nýttur í efsta lag byggingarinnar eins 

mögulega og kostur er. 

Mynd 9 - Hálendismiðstöð með Frostastaðavatn og Suðurnámur í bakgrunni,  

 teikning Gunnar Bergmann Gunnarsson arkitekt 
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Staðsetning og samgöngur 

Þegar staðarval er haft í huga til byggingar hálendismiðstöðvar, þá er mikilvægt miðað við þá 

aukningu ferðamanna sem orðin er á Íslandi að byggja til framtíðar en ekki eftirmiðdagsins í 

dag eins og að mati höfundar er gert á Íslandi.  Mikilvægt er að staðarvalið hafi það sem til 

þarf og á ég við að staðsetning sé með góða aðkomu, nóg pláss til stækkunar um ókomna 

framtíð, veðurs, vegagerðar, möguleika á köldu og heitu vatni, nýtingu allt árið, rafmagns, 

afþreyingamöguleika svo eitthvað sé nefnt. 

Samgöngur, færð og ástand vega og slóða er yfir sumartímann nokkuð góðar, þó mætti gera 

betur í heflun vega á svæðinu. Nær allar bifreiðar sem leið eiga yfir Fjallabak nyrðri og syðri, 

Landmannalaugar o.fl. munu fara fram hjá hálendismiðstöðinni miðað við staðsetningu og má 

því segja að hún verði í alfaraleið á svæðinu. 

Leiðin frá Hrauneyjafossvirkjun er fær öllum bifreiðum á sumrin og oftast jeppum og 

snjósleðum á veturna. Helsti farartálminn að Landmannalaugum er um hálsinn við 

Frostastaðavatn. Því má segja að fært verði í hálendismiðstöðin nær allann ársins hring, nema 

í aftakaveðrum. 

Áhersla verður lögð á að bílastæði verði vel skipulögð og í ásættanlegri stærð miðað við 

ásókn og notuð sem mest við hálendismiðstöðina.  Þaðan verði fólk hugsanlega flutt í litlum 

farartækjum (12 til 18 manna) eða það gangi að Landmannalaugum um 6 km vegalengd. Þetta 

verði valfrjáls möguleiki. 

Mynd 10 - staðsetning hálendismiðstöðvar við Tjörvafell 
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Athyglisvert er að í nýja aðalskipulaginu 2010 - 2022 er vegurinn um nyrðra Fjallabak orðin 

stofnvegur, sem þýðir að hann verði brúaður og gerður fólksbílafær. 

Síðustu ár hafa verið lagðar og lagaðar reiðleiðir víða, m.a. við þjóðveg eitt með styrkjum frá 

reiðveganefnd. Reiðleiðum hefur fjölgað vegna fjölgunar hestabúgarða og ferðamanna á 

hestum ásamt fleir hestamannamótum t.d. landsmótum sem þúsundir manna sækja bæði 

ríðandi og akandi (Steinsholt sf, 2014). 

Umhverfisskýrsla 

Umhverfisskýrslu er ætlað að meta þau áhrif sem verða af þeim breytingum sem nýja 

skipulagsáætlunin felur í sér. Ekki eru lagðar til breytingar á verslunar- og þjónustusvæðum á 

afréttum í aðalskipulaginu og því er ekki grundvöllur til að meta breytingar á þeirri 

landnotkun. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um breytta landnotkun í Landmannalaugum 

(Rangárþing Ytra, 2010).   

Athugasemd er gerð við að verslunar- og þjónustusvæði á hálendinu séu ekki tekin fyrir í 

umhverfisskýrslu.  Ekki er tekið til umhverfismats álag af völdum ferðamanna í 

Landmannalaugum og að ekki séu metin áhrif þess að færa þjónustu úr Landmannalaugum 

(Bergþóra Aradóttir, Anna Dóra Sæþórsdóttir, Guðrún Gísladóttir og Arnar Már Ólafsson, 

2003).  

Eins og kemur fram hér að ofan, þá hefur í raun ekki verið hægt að framkvæma eitt eða neitt í 

Landmannalaugum hingað til þar sem deiliskipulag hálendisins að Fjallabaki hefur ekki verið 

lokið og samþykkt. Þá má sjá að FÍ er ekki kunnugt um rannsóknina sem var gerð af HÍ árið 

2003. Til dagsins í dag hafa verið settir upp skálar við Landmannahelli, gámar og smáhýsi í 

Landmannalaugum með stöðuleyfi til skamms tíma í senn. Samkvæmt ofangreindu er unnið 

að deiliskipulagi og kemur einnig fram að hugsanlega verði þjónusta flutt af svæðinu.  

Vonandi verður tekið tillit til allra starfsemi sem þar gæti hugsanlega farið fram og þá til langs 

tíma (Steinsholt, 2010). 

Þar sem ekki hefur farið fram aðal- og deiliskipulag 

fyrir svæðið í Landmannalaugum, þá hafa 

hagsmunaðilar nýtt sér gáma og smáhýsi á hjólum, 

gamlar rútur eins og sjá má á mynd nr. 11 til að 

geta hýst verlsun, svefnaðstöðu fyrir starfsfólk, 

björgunarsveitarfólk og langferðabílstjóra. 
Mynd 11 - Mountain Mall, ljósmynd. ÁHR 2009 
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Þarfagreining 

Samkvæmt skýrslu sem Hagfræðideild Landsbankans gaf út í mars 2014, þá er búist við því 

að ferðamenn á Íslandi verðir orðnir 1 milljón árið 2015 og 1,2 milljón ferðmanna árið 2016.  

Miðað við að 220 þús. manns heimsæki Landmannalaugar árið 2013, yrði hlutfallasaukning 

árið 2016, 340 þús. manns. Þá hefur þolmörkum nú þegar verið náð og þarf greinilega að bæta 

alla aðstöðu til að taka á móti ferðamönnum á svæðinu. Er hálendismiðstöð með ofangreindri 

staðsetningu og þjónustu lausnin?   

Samkvæmt samtali og fyrirspurn til Guðmundar Sighvatssonar skólastjóra Austurbæjarskólans 

í Reykjavík, um hvort hann teldi þörf á skóla og fræðslusetri á hálendi Íslands fyrir nemendur 

skólans, svo og hvort hann myndi nýta sér slíkt setur, kom eftirfarandi fram: 

Það er ekki spurning um að það er þörf fyrir skólasetur sem slíkt. Þetta færi 

nemendurna nær náttúrunni í námi, skapi ferskleika í hugsun og að börnin skilji 

betur mótun jarðar, náttúru og hvernig á að umgangast bæði dýralíf, gróður og 

náttúruna í heild sinni. Nær upprunanum en að Fjallabaki komast nemendur mínir 

ekki. Ég myndi hiklaust gera það að hefð að allir nemendur í 8 eða 9 bekk færu í 5 

daga námsferð að Fjallanbaki. Ég er einnig sannfærður um að aðrir skólar myndu 

gera hið sama. Þörfin er fyrir hendi. Síðan má ekki gleyma allri þörfinni fyrir ungt 

fólk í áhættuhóp sem myndu njóta góðs af verunni þarna og takast á við náttúruna í 

öllu sínu veldi. Það hefur sannað sig hjá ÍTR sem hefur verið með áhættuhópa í 

gönguferðum á hálendinu sem hefur opnað huga, hjörtu og skilning þess hóps á 

lífinu og tilverunni (Guðmundur Sighvatsson, munnleg heimild, 28. mars 2014). 

Ásta Bjarney Elíasdóttir, skólastjóri í Húsaskóla tók undir orð Guðmundar og sagðist myndi 

senda börn í 10 bekk á skólasetur sem þetta. Þetta væri ákjósanleg staðsetning og vildi hún 

bæta við að nauðsynlegt væri að hafa líffræðisetur á staðnum og sagði að skilyrðin fyrir slíka 

stofnun væru frábær að Fjallabaki vegna veiði og lífríkis í vötnum á svæðinu svo og að fuglalíf 

væri áhugavert og gróður með endemum. Að auki benti hún á að samgöngur væru nokkuð 

góðar og áhættulausar, þar sem engar hættulegar ár þyrfti að fara yfir (Ásta Bjarney Elíasdóttir, 

munnleg heimild, 11. mars 2014). 
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Markmið 

Markmiðið með nýrri hálendismiðstöð við Tjörvafell er að dreifa álaginu og auka sjálfbærni á 

staðnum. Ferðamönnum yrði gert betur kleift að njóta daglegrar útivistar á svæðinu með það 

fyrir augum að vernda náttúruna að sama skapi. Ætlunin er að bæta aðstöðu en á sama tíma að 

halda starfsmannafjölda í lágmarki. Markmiðið með uppbyggingu hálendismiðstöðvarinnar er 

að þjóna öllu því ferðafólki sem á erindi um svæðið hvort heldur það sé göngufólk, 

veiðimenn, jeppafólk, skíða- og snjósleðafólk og svo framvegis. Auk þess að víkka þolmörk 

svæðisins og þjónustu án röskunnar viðkvæmrar náttúru og halda umhverfinu í sem 

upprunalegustu mynd. Byggingar verða þannig úr garði gerðar að þær falli inn í landslag og 

náttúru svæðisins. Lítil stýring hefur verið gegn um tíðina á svæðinu og þjónusta í algjöru 

lágmarki. Aukin umferð ferðafólks kallar á endurskoðun á þessum málum og lausn til 

framtíðar en ekki til bráðabirgða. Gera þarf breytingar sem standast nútíma og framtíðakröfur 

náttúruverndar, ferðamanna og umhverfisins í heild. Hagsmunaaðilar þurfa sáttir að sitja að 

lokum. Áætlað er hefja starfssemi hálendismiðstöðvar að bestu getu með tilliti til: 

A. Aðkomu 

B. Áhuga ferðamanna 

C. Deiliskipulags og Aðalskipulags Rangárþings ytra 

D. Fjarlægða frá byggð 

E. Hagsmunaaðila á svæðinu 

F. Náttúruverndarsjónarmiða (Umhverfisstofa, Landvernd o.s.frv.) 

G. Samgangna 

H. Staðsetningar 

I. Vilja hreppsnefndar 

J. Veðurs 

K. Vegagerðar og færðar 

L. Viðskiptaáætlun 

Grundvöllur fyrir góðri umgengni ferðafólks er að heimamenn sýni fordæmi. Ef heimamenn 

umgangast svæðið ekki af virðingu er harla ólíklegt að ferðafólk geri það.  Þannig má að mati 

höfundar telja líklegt að ferðamenn gangi betur um svæði sem heimamenn ganga um af 

virðingu en ella.  Það má leiða líkum að því að Fjallabak sé engin undantekning á þessari 

hegðun. Miðað við hvernig umgengnin hefur verið bæði af ferðamönnum og landanum er 

ljóst að þörf er á strangara eftirliti. 

Á mynd nr. 12 má greinilega sjá umgengni heimamanna/bænda og þeirra fólk sem smalar fé 

af Fjallabaki ár hvert. Á myndinni má m.a. sjá að grasflötin/flóinn fyrir framan FÍ skálann er 

girtur af með rafmangsgirðingu til beitar á hestum. Flötin er mjög viðkvæm fyrir skemmdum 
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vegna bleytu og er 

ferðamönnum bannað að 

fara um hana fótgangandi. 

Bændur sitja greinilega 

ekki við sama borð og 

aðrir, enda eru þeir 

undanþegnir reglugerð um 

takmarkanir á umferð í 

náttúru Íslands nr. 

528/2005 grein nr. 5 

(Akstur utan vega vegna 

tiltekinna starfa) og nr. 7 

(Umferð ríðandi manna og 

rekstur hrossa) 

(Umhverfisráðuneytið, 

2005). Það er því ekki 

óeðlilegt þar sem bændur 

aka oft vegna 

smalamennsku utanvega 

að þar skapist nýir slóðar 

sem ferðamenn af 

vanþekkingu sinni noti að 

sumarlagi. 

Í áður nefndri grein nr. 7 stendur „Á ferð um hálendi og önnur lítt gróin svæði skulu menn 

hafa tiltækt nægilegt aðflutt fóður fyrir hross sín“ og „Á hálendi skal þeim valinn staður á 

ógrónu landi sé þess kostur“.  Þar sem sérstakt gerði/rafmagnsgirðing fyrir hross er staðsett 

undir hraunkantinum við Grænagil, þá er alls ekki þörf á að bændur nýti sér beitiland á 

viðkvæmu gróðurlandi fyrir fram FÍ skálann (sjá mynd 11) sem er friðað.  

Staðarval hálendismiðstöðvarinnar 

Ákjósanleg staðsetning miðstöðvarinnar væri við vegamótin að Landmannalaugum, Dómadal, 

Ljóta polli og Hrauneyjavirkjun gegnt Frostastaðavatni um 6 km frá Landmannalaugum. 

  

Mynd 12 - Myndir frá smölun Rangæinga 2007, 2008 og beit á friðuðu svæði 



    36 

 

Á mynd nr. 13 má sjá loftmynd af 

hugsanlegri staðsetningu 

hálendismiðstöðvar, þar sem inn á myndina 

er teiknuð staðsetning hennar. 

Á mynd nr. 14 eru ljósmyndir teknar að 

sumri og vetri að krossgötum að 

Landmannalaugum, Ljótapolli, 

Hrauneyjafossvirkjun og Landmannaleið og 

sýnir hún glöggt hversu miklir snjóar setjast 

á þetta svæði sem er undir brekkunum frá hugsanlegri hálendismiðstöð milli Tjörvafells og 

Glókolls.  Myndin segir okkur 

að staðsetning 

hálendismiðstöðvar á svæðinu 

við krossgöturnar fennur á kaf í 

snjó og mikill krapi og bleyta 

verður þar að vori, sem ekki 

verður ofan við vegamótin. 

Þróunin hefur verið í þá átt að dagsferðalöngum hefur fjölgað meðan gistinóttum hefur 

fækkað. Gistináttatölur sýna að gistinóttum fækkaði heldur síðasta áratug (Bjarni Reynarsson, 

2006). Árin 1999 og 2000 voru gistinætur alls um 12.500 en fjögur ár þar á undan voru þær 

um 15. þús. Árið 2001 fjölgaði þeim töluvert aftur, sérstaklega í skála og má orsök þess 

mögulega finna í veðurfarslega slæmu sumri. Ágiskanir landvarða sem starfa í 

Landmannalaugum eru á þá leið að fjöldi ferðamanna sé jafnvel enn meiri en fjöldi gistinótta 

gefur til kynna, eða um 100 þús. manns á sumri hverju og flestir þeirra af erlendu bergi 

brotnir. Sé það mat rétt þýðir það að gestafjöldinn er að meðaltali 1.110 manns á sólarhring 

yfir sumarmánuðina þrjá. Ólík sjónarmið eru uppi um hvernig manngert umhverfi á að þróast 

á stöðum eins og Landmannalaugum. Sumir vilja hafa staðinn aðgengilegan í góðu 

vegasambandi og byggja gistirými og veitingaaðstöðu í samræmi við eftirspurn. Aðrir telja að 

við það missi staðurinn aðdráttarafl sitt og sjarma og finnst þeim jafnframt að stilla verði allri 

uppbyggingu í hóf og takmarkað aðgengi auki töfra hans. Í þessu samhengi er gott að þekkja 

til hugtaksins “þolmörk ferðamennsku” en það tekur til bæði umhverfislegra og félagslegra 

þátta á ferðamannastað. 

Mynd 13 - Hugmynd að staðarvali hálendismiðstöðvar 

Mynd 14 - Staðsetning hálendismiðstöðvar að Fjallabaki,  

Ljósmynd ÁHR 2008 
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Gistirými er upppantað marga mánuði fram í tímann og er biðlisti eftir skálagistingu í um 6-8 

vikur á ári yfir hásumarið (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2014).  Fækkun gistinótta má hugsanlega 

rekja til slæmrar gistiaðstöðu og aðstöðuleysis. Þá má ekki gleyma því að auk veðurfars, 

verðgildis gjaldmiðla eða tískufyrirbrigða í ferðageiranum, hafa kröfur neytenda breyst. Þær 

kröfur snúa m.a. að þægindum í mat, drykk og gistingu. Sú breyting er alþjóðleg og má sjá 

hana m.a. hjá aðilum í Ferðaþjónustu bænda þar sem kröfur um betri aðstöðu aukast á hverju 

ári. Vegna skiptra skoðanna á aðstöðu er lausnin hugsanlega að byggja hálendismiðstöð á 

hlutlausu svæði sem skaðar ekki náttúruna. Samkvæmt skýrslu HÍ, „Þolmörk ferðamennsku í 

Landmannalaugum 2003“, um þolmörk í Landmannalaugum kemur fram að salernisaðstöðu 

er ábótavant svo og gistiaðstöðu á tjaldsvæðinu, í svefnpokaplássi og uppbúnum rúmum.  

Lagðar hafa verið fram 

hugmyndir um að reisa 

þjónustumiðstöð við 

Sólvang sem liggur 

u.þ.b. 2 km frá 

Landmannalaugum og 

rétt hjá hugmyndum 

höfundar um 

staðsetningu 

hálendismiðstöðinnar 

(u.þ.b. 4 km frá 

Sólvangi).  Á mynd nr. 

15 er loftmynd sem 

sýnir vel afstöðu 

hálendismiðstöðvar við 

Tjörvafell, og 

Sólvangs.   

 

Að mati höfundar þá er 

staðsetningin við 

Sólvang ekki hentug til 

bygginga á 

hálendismiðstöð vegna Mynd 15 - Hugmyndir að staðsetningu Hálendismiðstöðva 
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legu sinnar. Staðsetningin er undir hraunkantinum á Norðurnámshrauni að Jökulgilshvísl sem 

eru ekki margir hektarar að stærð. Þjóðvegurinn Nyðra Fjallabak liggur í gegnum svæðið sem 

getur skapað umferðarhættu, slysahættu, hávaða og ónæði. Ekki má gleyma því að landið 

undir hraunkantinum liggur lágt og ef Jökulgilshvísl flæðir yfir bakka sína í t.d. leysingum, þá 

geta tjaldsvæði, þjónustubyggingar o.fl. legið undir skemmdum. Svæðið er mosagróið og afar 

viðkvæmt. Mikill kostnaður yrði einnig af hækkun jarðvegs með tilheyrandi 

jarðframkvæmdum. Einnig má geta þess að þessi staðsetning er erfið vegna snjóa á veturna en 

Frostastaðavatnsháls er ófær stærsta hluta vetrar og því erfitt að flytja fólk á vettvangsamhliða 

því. Ef borin er saman staðsetning hálendismiðstöðvar á Sólvangi og við Tjörvafellið sem er 

hugmynd höfundar um staðsetningu, þá er fært að Tjörvafelli nánast allt árið, jarðvegur 

sendinn á klöppum og liggur utan við þjóðveg í hæfilegri fjarlægð. Að mínu mati er byggt til 

einnar nætur en ekki framtíðar, ef byggt er við Sólvang og þá er það m.a. vegna plássleysis að 

auki er það óhentugt eins og áður segir og ákveðin náttúrspjöll munu eiga sér stað. 

Hlutaðeigandi hagsmunaaðilar verða að hugsa til framtíðar og taka með í reikninginn að 

ferðamönnum mun fjölga um ókomin ár og þörfum þeirra þarf að sinna. Þó að menn hafi sáttir 

sofið öxl í öxl í gömlum moldarkofum á 18 öld, þá er öldin önnur í dag og kröfur allt aðrar. 

Yfirlitsmynd nr. 16 yfir 

friðland á Fjallabaki sýnir 

staðsetningu 

hálendismiðstöðvar í 

ennþá víðara samhengi 

og má sjá að staðsetning 

hennar er ekki langt frá 

Landmannalaugum og 

aðgengi að þeim auðvelt 

bæði hvað varðar 

gönguleiðis og 

þjóðveginn. 

Staðsetning er á milli Tjörvafells og Grákolla rétt við gatnamót Landmannaleiðar F225 og 

Fjallabaksleiðar nyrðri 208 sem er nokkuð mikið flatlendi, sendið svæði á hrauni sem ekki 

sést. Lega þess er þannig að þar sest snjór sjaldan í miklum mæli þar sem vindur feykir 

honum áfram yfir hraunið sem liggur neðan við hæðina að Frostastaðavatni og skaflast þar. 

Mynd 16 - Yfirlitsmynd af staðsetningu Hálendismiðstöðvarinnar 
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Stutt er í vatn og talið að nægt sé af heitu vatni á svæðinu og geta má þess að Ljótipollur 

(Eldstöð) er stutt frá. Fært er á þetta svæði nánast allt árið fyrir jeppa á stórum dekkjum svo 

og snjósleða. Það gerir það að verkum að hálendismiðstöðin getur nýst allan ársins hring. 

Staðsetning veldur ekki vandræðum fyrir umferð, byggingasvæði er það stórt að það gæti nýst 

betur um ókomna framtíð, auðvelt að vera með afþreyingaferðir svo sem gönguferðir í 

Landmannalaugar og fleiri staði, gott fyrir vetrarferðir svo sem gönguferðir, gönguskíðaferðir 

í nokkrar áttir, snjósleðaferðir o.fl. Góð staðsetning til að draga úr umferð inn í laugar t.d. með 

því að aka fólki þaðan sem skilur eftir bifreiðar sínar við hálendismiðstöðina.   

Stofnvegir 

Samkvæmt aðalskipulagi, stendur að stofnvegir verði opnaðir fyrr á vorin til að efla 

ferðaþjónustu á hálendinu.  Í skipulagi eru gerða tillögur til úrbóta á núverandi ástandi, sem 

eru m.a.:  

• Merkingar vega á afréttunum verði bættar. 

• Vegurinn af Landmannaleið um Skjólkvíarað Heklu verði gerður fær öllum bílum. 

• Fjallabaksleið nyrðri verði bætt verulega sem stofnvegur. 

• Vegir að ferðamannastöðum og þjónustusvæðum á afréttunum verði lagfærðir. 

(Rangárþing Ytra - aðalskipulag, 2010) 

Aðalfjallvegir 

Í Svæðisskipulagi miðhálendis Íslands 2015 eru aðalfjallvegir skilgreindir sem “stofnvegir 

hálendis, byggðir sem fólksbílafærir sumarvegir með brúuðum ám. Þeir tengja saman 

byggðarlög þvert yfir hálendið og liggja um helstu byggingarsvæði þess”. Fjallabaksleið 

nyrðri er eini stofnvegurinn á afréttunum og er fyrirhuguð hálendismiðstöð staðsett við veg 

208, sem liggur af Sprengisandsleið norðan Hrauneyjalóns að Landmannalaugavegi. 

Fjallabaksleið nyrðri Liggur frá Landmannalaugavegi um Eldgjá að Búlandi. Leiðin er að 

hluta til í Skaftárhreppi. Leiðin hefur verið færð úr flokki tengivega í að vera stofnvegur á 

hálendi. 

Hönnunarviðmið 

Húsakostir verði eftir fremsta megni náttúruvænir og hannaðir til að falla inn í umhverfið að 

mestu til að forðast sjónmengun. 
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Mynd 17 - Myndir af þjónustumiðstöðvum á Lanzarote (Ljósmyndir ÁHR 2001) 

Hugsunin um miðstöðina er að hún orsaki sem minnsta sjónmengun, falli vel inn í landslagið 

svo að prýði verði af (sbr. mynd 17) sem tekin var í þjóðgarðinum Timanfaya á Lanzarote og 

sýnir þjónustuhús sem falla vel inn í landslagið og að hluta til gert úr náttúrulegu efni á 

svæðinu. 

Mikilvægt er að hálendismiðstöðin að Fjallabaki verði byggð úr efnum sem stenst 

nútímakröfu í húsbyggingum samkvæmt byggingareglugerð. Horft verður til framtíðar og 

valið úr endingargóðu efni sem þarf lítið viðhald og þolir það veðurálag sem er á hálendi 

Íslands. Húsnæðið verður látið falla inn í umhverfið með t.d. grjóti eða hverju því efni sem til 

fellur úr nánasta umhverfi. Hugsunin er að miðstöðin orsaki sem minnstu sjónmengun, falli 

vel inn í landslagið svo að prýði verði af (sbr. mynd 10). Þar verður verslun, veitinga og 

gistiaðstaða færð að mestu úr Landmannalaugum í hálendismiðstöðina sem er um 6 km leið. 

Verslun með matar og drykkjarvörur, hlífðarfatnað og þjónustu við gönguferðafólk eða hverja 

þá ferðalanga sem gætu þurft á henni að halda. Það er staðreynd að margir leggja á fjöll illa 

búnir eða ekki nógu vel birgir af mat og klæðnaði. Þetta fólk tekur jafnvel ákvörðun um að 

ganga á fjöll á staðnum og gæti þá farið betur búið af stað.  

Hálendismiðstöðin verði gerð að mestu leyti sjálfbær hvað orku til reksturs varðar og verði 

t.d. borað bæði eftir heitu og köldu vatni og verði vatnið notað til hitunar, sértilbúnar 

baðlaugar úr náttúrulegum efnum úr umhverfinu verði byggðar og heitavatnið hugsanlega 

notað til raforkuframleiðslu. 

Hálendismiðstöðin verði samvinnuverkefni hagsmunaaðila, sveitarfélags, ríkis, 

ferðamálaráðuneytis, menntamálaráðuneytis, heilbrigðisráðuneytis, orkustofnunar og annarra 

aðila sem hugsanlega hafa hagsmuna af.  

Styrktaraðilar gætu verið innlendar og erlendar stofnanir og fyrirtæki. 
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Efni til byggingarinnar  

Samkvæmt byggingareglugerð þá eru reglur um ákveðna staðla við val á byggingarefnum og 

fer það eftir því hversskonar byggingar um er að ræða. 

Hugmyndin að byggingu hálendismiðstöðvarinnar er þannig hugsuð að efni sé sótt til 

náttúrunnar í kring en þó með það í huga að engin náttúruspjöll hljótist af. Er þetta hugsað til 

þessa að byggingin falli sem mest inn í landslagið, eins og áður hefur komið fram, í útliti og 

verði af henni sem minnsta sjónmengum. Ef efnistaka er ekki möguleg á svæðinu vegna 

náttúrverndarlaga eða að engar malar- og eða grjótgryfjur eru á svæðinu þá verður að sækja 

efnið lengra frá en þó stystu leið sem völ er á vegna kostnaðar.  

Efnistökusvæði 

Markmið afmarkaðra efnistökusvæða/náma/gryfja er að standa vörð um viðkvæma og 

sérstæða náttúru.  Eftirfarandi möguleikar eru til staðar hvað efnistöku varðar: 

• Efnistaka fari ekki fram á svæðum sem hafa sérstakt verndargildi, s.s. 

friðlýstum svæðum, svæðum á náttúruminjaskrá og hverfisverndarsvæðum.  

• Öll efnistökusvæði skulu hafa framkvæmdaleyfi. 

• Efnistaka vegna afmarkaðra verkefna á afrétti, s.s. vegna vegagerðar eða 

orkuframkvæmda, fær skipulagslega meðferð í tengslum við slíkar 

framkvæmdir.  

• Breytingar á vegum og/eða virkjunum kalla á breytingu á aðalskipulagi. Að 

öðru leyti er vísað til kafla 4.8 um efnistökusvæði í dreifbýli. 

 

Flestar námur á hálendinu eru nýttar í þágu orkuvinnslu og eru þær auðkenndar á 

skipulagsuppdrætti og ættu því einnig að geta nýst í hálendismiðstöðina. 

• Fossabrekkur 

• Vikurnáma 

• Næfurholtsbjallar 

• Vikurnáma 

• Tungnaá, sunnan ármóta Tungnaár og Köldukvíslar er fyllingar-og steypuefni.  

• Ármót Köldukvíslar og Tungnaár 

• Sunnan ármóta Tungnaár og Köldukvíslar er fyllingar-og steypuefni.  

• Sigalda - Grjótnáma 

• Sigalda innri - Grjótnáma 

(Rangárþing Ytra - aðalskipulag, 2010) 
 

Orka verði nýtt úr umhverfinu t.d. jarðhiti, vindorka o.s.frv.  

Hér erum við að tala um að nýta jarðvarma, jarðhita (heitt vatn), jarðorku, sólarorku og 

vindorku. Varðandi heitt vatn, þá má gera ráð fyrir því að nóg sé til af heitu vatni á svæðinu 
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og vindur er nægur allt árið og sólarorka gæti nýst að sumri til. Kalt vatn er allt í kring og ætti 

að vera auðvelt að sækja. 

Úrgangsmál – sorpeyðing - aðalskipulag 

Helstu markmið fyrir sorphirðu í hálendismiðstöðinni, er að stefnt sé að því að viðurkennd 

ílát/sorpgámar séu til söfnunar og flokkunar úrgangs, á fjölmennum ferðamannastöðum og 

framkvæmdasvæðum.  

Meðferð sorps verður samkvæmt heilbrigðisreglugerð sveitarfélagsins.  Í Svæðisskipulagi 

miðhálendis Íslands til 2015, var mörkuð sú stefna að engin sorpeyðing megi eiga sér stað á 

hálendinu: “Allt sorp verði flutt til byggða. Opin brennsla og urðun úrgangs er bönnuð skv. 

mengunarvarnareglugerð hvar sem er á landinu” (Rangárþing Ytra - aðalskipulag, 2010). 

Hönnun viðmiða 

Gerð hönnunarviðmiða fyrir hálendismiðstöð sem þessa, þar sem sjálfbær ferðaþjónusta er 

höfð að leiðarljósi er mikilvæg fyrir verndun náttúru og samfélags.  Það er mikilvægt að 

byggingin og nánasta umhverfi falli inn í umhverfi sitt og valdi ekki sjón- og 

umhverfismengun.  Helstu viðmið fyrir slíka hönnun er sjálfbær ferðaþjónusta, sjálfbærar og 

vistvænar byggingar, nýting orku og auðlinda, að þolmörk séu virt og í jafnvægi, gert sé ráð 

fyrir úrgangur og sorp séu lokuðu rými og eyðing samkvæmt mengunarvarnareglugerð. En 

algengt er á hálendinu og víðar að ruslagámar standi á víðavangi og eru þeir mikil 

sjónmengun að margra mati. Helstu hvatar til að byggja vistvænar byggingar eru m.a. 

fjárhagslegar, heilsufarslegar og umhverfislegir hvatar.   Markmiðin þessara hvata eru að auka 

gæði bygginga, draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum, bæta ímynd eiganda og bygging 

heilnæmra húsa.  Þessi viðmið samræmast gæða- og umhverfisviðmiða Vakans sem 

Ferðamálastofa vinnu núna uppbyggingu á og eru  nauðsynleg viðmiðun fyrir 

hálendismiðstöðina.  

Hálendismiðstöðin er hönnuð sem fjölnota bygging sem er opin allt árið um kring og getur þar 

með þjónað bæði sumar og vetrarferðum. Gert er ráð fyrir að byggingin sé þannig hönnuð, að 

hún nýtist einnig sem skóla og fræðslusetur.  Þar sem bæði innlendir sem erlendir skólar, 

háskólar og stofnanir geta komið að rekstri hennar og nýtt sér aðstöðuna til rannsókna og 

fræðslu.  Staðsetning og umhverfi gera alla rannsóknir og fræðslu lifandi og eftirminnilega, 

því að í nágrenninu eru margir jarðfræðilega merkilegir staðir.  Eins og t.d. Torfajökul fyrir 

sunnan, Ljótipollur og Veiðivatnasvæðið fyrir austan, sem gusu á sama tíma árið 1477. 
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Eins og sjá má á myndum nr. 7 til nr. 10 þá sést greinilega að hönnun hússins er þannig úr 

garði gerð að byggingin fellur vel inn í landslagið og hefur eftir bestu möguleikum ekki 

neikvæð sjónræn áhrif og er það stórt atriði í hönnunarviðmiðum. Til að undirstrika mikilvægi 

þess að byggingin falli sem best inn í umhverfið, þá er notað eftir fremsta megni efni úr nær 

umhverfinu svo og úr grunni hússins og mosinn sem er efsta lag jarðaskikans er geymdur og 

nýttir í þak byggingarinnar.  

Fyrirmynd þessarar Hálendismiðstöðvar að Fjallabaki er tekin frá þjóðgarðinum Timanfaya í 

Lanzarote, sem Unesco hefur sett á skrá hjá sér sem friðað og vistvænt. Eins og má sjá á 

mynd nr. 17 þá falla byggingarnar í Timanfaya vel inn í landslagið og valda lítilli sjónrænni 

mengun ef svo má að orði komast.   Góð staðsetning hálendismiðstöðvarinnar, getur dregið úr 

umferð inn í Landmannalaugar t.d. með því að aka fólki þaðan sem skilur eftir bifreiðar sínar 

við hálendismiðstöðina.  Það er einnig gert á Timanfaya, eins og sjá má á mynd nr. 6, sem 

sýnir áætlunarferðir í þjóðgarðinum Timanfaya.  Hálendismiðstöðin getur því haft þau áhrif í 

framtíðina að umferð um Fjallabak takmarkist í náinni framtíð. 

Hönnun á Hálendismiðstöðinni höfðar að hluta til gömlu torfbæjanna þar sem notað er að 

hluta til efni úr náttúrunni svo sem grjót, torf og/eða mosi, sandur og möl úr nánasta umhverfi. 

Að mati höfunda eru þetta helstu lykilatriði við gerð hönnunarviðmiða og gæða- og 

umhverfisviðmiða fyrir íslenska ferðaþjónustu og nauðsynleg inn á viðkvæmum og friðlýstum 

svæðum. Til að hægt sé að varðveita Fjallabak og þá sérstaklega Landmannalaugar fyrir 

komandi kynslóðir.  Því að tilgangur með þessari hálendismiðstöð er m.a. að draga úr 

þolmörkum/ágangi á náttúru Fjallabaks, auka fjölbreytni í ferðaþjónustu, s.s. gistimöguleikum 

og veitingum, afþreyingu, öryggis og hámarka arð af ferðaþjónustu í héraði. 

 

 

 

Mynd 18 - Smölun í Dómadal 2007, ljósmynd ÁHR 2007  
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Lokaorð 

Miðað við áætlaðan fjölda ferðamanna næstu árin, aukna möguleika á afþreyingu, verslun og 

upplýsingaþjónustu á svæðinu gæti greinilega orðið fjárhagslegur grundvöllur fyrir rekstri í 

hálendismiðstöð að Fjallabaki. Þessi aukna þjónusta og aðstaða dregur að fjölbreytan hóp 

ferða- og fræðimanna sem hugsanlega mun eyða meiru á svæðinu, því að hálendismiðstöðin á 

einnig að þjónusta skóla og vísindasamfélaginu. Hingað til hefur svo til eingöngu bakpoka-, 

tjald- og svefnpoka ferðamönnum verið boðin þjónusta að Fjallabaki í þeirri gistiaðstöðu sem 

til staðar er og tekjur af því farið að mesti í vasa fyrirtækja sem hafa ekki lögheimili á 

svæðinu. s.br. Ferðafélag Íslands. Í gegnum árin hefur mikið verið talað um að ferðamenn 

skilji ekki mikla fjármuni eftir sig á svæðinu enda komi þeir að mestu með öll aðföng til 

ferðarinnar sem þeim er nauðsynlegt. Á Fjallabaki er enginn stórmarkaður og því nauðsynlegt 

fyrir ferðamenn að koma klyfjaður vistum, en þessu er hálendismiðstöðinni ætlað að bæta úr 

að einhverju leyti. Það er nauðsynlegt að fá ferðamenn til að skilja eftir fjármuni á Fjallabaki, 

sem skilur eftir tekjur í héraði, s.s. hótel, veitinga- og smásölu. Auk þjónustu við ferðamenn, 

þá er hún ákveðið athvarf sem veitir upplýsingar og eykur öryggi ferðamanna allt árið um 

kring. Til að halda arði í héraði er mikilvægt að það fyrirtæki sem starfræki 

hálendismiðstöðina eigi lögheimili í héraði og að helstu starfsmenn séu heimamenn. 

Mikilvægt er, til þess að hálendismiðstöðin geti orðið að veruleika, virkja samfélag 

heimamanna til gerðs aðal- og deiliskipulags, til að tryggja hagkvæmni og samkeppnishæfni 

áfangastaðarins. Þannig að heimamenn, hagsmunaaðilar og pólitíkusar standi saman að 

málefninu sátt og samlyndi - hreppapólitík má ekki eiga sér stað. 

Mikill hagur yrði með tilkomu hálendismiðstöðvarinnar fyrir samfélagið og með byggingu 

hennar yrði komið betur móts við óskir ferðamanna. Það er því mikið fagnaðarefni allra sem 

hagsmuna eiga og áhugamanna um Fjallabak að Rangárþing ytra skuli vera að vinna að 

deiliskipulagi til framtíðar. Við gerð svona hálendismiðstöðva er mikilvægt að hafa 

hönnunarviðmið að leiðarljósi til að tryggja markmiða sjálfbærrar þróunar við uppbyggingu 

ferðaþjónustu, þ.e. efnahag, samfélag og umhverfi. Það er mikilvægt að svona bygging falli 

inn í nánasta umhverfi sitt og valdi ekki sjónmengun. Að staðsetning byggingarinnar sé 

staðsett þannig að hægt sé að stækka um ókomna framtíð, án þess að sprengja þolmörk 

svæðisins og ásýnd þess. Byggingin þarf einnig að geta borið aukningu ferðamanna um 

ókomna framtíð.   Það er höfundi mikilvægt að mosi og annar jarðvegur sé endurnýttur eftir 

bestu getu á byggingartíma og ekki sé byggt til einnar nætur.   
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