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Ágrip
Í þjóðgarðinum á Þingvöllum er leyfilegt að kafa í tveimur gjám, Davíðsgjá og Silfru. Köfun í
þeirri síðarnefndu nýtur mikilla vinsælda og hefur gert það í að minnsta kosti 20 ár. Mikið álag
er á gjánni og umhverfi hennar og hefur hvort tveggja látið á sjá. Árið 2013 voru tekin upp
gestagjöld sem standa skyldu undir kostnaði við þá þjónustu sem veitt er köfurum og þeirri
aðstöðu sem komið hefur verið upp fyrir þá. Fjöldi þeirra sem kafað hefur í Silfru eftir að
gestagjöldin voru tekin upp hefur ekki minnkað heldur hefur þeim þvert á móti fjölgað auk þess
sem rekstraraðilar sem selja ferðir í köfun í Silfru voru orðnir sjö talsins árið 2015. Gestagjöldin
sem aðferð við stjórnun í Silfru hafa því ekki skilað tilætluðum árangri vegna þess að ekkert
þak er á fjölda rekstraraðila sem mega starfa við Silfru auk þess sem fjöldi kafara sem kafar á
degi hverjum í gjánni er ótakmarkaður. Mikilvægt er finna aðra leið til þess að stjórna umferð
í og við Silfru. Í þessari ritgerð eru kynntar til sögunnar þrjár aðferðir sem notaðar eru til þess
að stjórna takmörkuðum auðlindum og þær yfirfærðar á Silfru. Í þeim öllum er gert ráð fyrir
takmörkuðum fjölda gesta og rekstraraðila. Í lokaorðum kemur fram að hægt er að nota allar
þrjár aðferðirnar við stjórnun í Silfru en einnig má nota þær sem verkfæri við stjórnun á
ferðamannastöðum almennt.
Lykilorð: Silfra, köfun, gjaldtaka, útboð, samkeppnisval, sérleyfi, takmarkaðar auðlindir.

v

Abstract
In the National Park of Þingvellir diving is permitted in two fissures, Davíðsgjá and Silfra.
Diving in the latter is very popular and has been for at least 20 years. The fissure and it's
surrounding environment are being threatened by heavy tourism and both of them are starting
to show signs of degredation. In 2013 the National Park started to collect a visitors-fee from
divers that was meant to cover the cost of services and diving facilities provided by the park.
The number of divers in Silfra has increased since the adoption of the visitors-fees and the
number of companies selling diving trips have become seven in total. Therefore visitors-fees as
a method to control the traffic in Silfra has not been successful because; for one there is no limit
for the number of operators that are allowed to work at Silfra and secondly there is no limit for
the number of divers that are allowed to dive in Silfra every day. It‘s very important to find
another way to regulate the traffic in and around Silfa. In this essay three methods are introduced
that are used to control limited supplies in nature concervation and they are superimposed to
Silfra. In all three methods there is a limit for both operators and visitors. In discussions it will
be shown that all three methods can be used in managing Silfra but they can also be used as
tools in tourist attractions in general.
Keywords: Silfra, diving, fee collection, tender, competitive selection, concessions, limited
supplies.
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1.

Inngangur

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum er einn þeirra staða hérlendis sem er mjög vinsæll viðkomustaður
ferðamanna. Þar hefur fjöldi þeirra aukist ár frá ári síðastliðinn áratug og sem dæmi má nefna
að árið 2014 sóttu um 588 þúsund manns Þingvelli heim (Rögnvaldur Guðmundsson, 2014).
Svæðið er rómað fyrir einstaka náttúrufegurð og mikla sögu enda er það á heimsminjaskrá
Menningarmálastofnunar

Sameinuðu

þjóðanna

(UNESCO)

sem

menningarminjar

(Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.a.). Innan þjóðgarðsins geta gestir fundið sér ýmislegt til
afþreyingar, til dæmis gönguferðir um þjóðgarðinn og veiðar í Þingvallavatni. Auk þess er hægt
að stunda þar köfun en hún er leyfð í tveimur gjám, Davíðsgjá og Silfru. Sú síðarnefnda er talin
einn besti köfunarstaður á Íslandi (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.b.) og af sumum er hún
jafnvel talin vera á heimsmælikvarða (t.d. Sportdiver, á.á.; Bremner, 2012). Vatnið í Silfru er
tært og skyggni því mög gott (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.b.). Köfun í Silfru hefur verið
vinsæl í að minnsta kosti tuttugu ár (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 1994) og hafa vinsældir
hennar aukist ár frá ári. Ljóst hefur verið í nokkurn tíma að gjáin er undir miklu álagi og hefur
umhverfi hennar látið á sjá. Því var nauðsynlegt að grípa til einhverra ráðstafana til þess að
stjórna betur umferð í og við gjána. Tekin voru upp gestagjöld árið 2013 (Þjóðgarðurinn á
Þingvöllum, 2012a) en álagið á Silfru hefur ekki minnkað við þá aðgerð heldur hefur fjöldi
ferðamanna sem syndir í gegnum gjána þvert á móti aukist ár frá ári þrátt fyrir gjaldtöku
(Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2015). Gjáin sjálf og umhverfi hennar hafa látið á sjá og sem
dæmi má nefna að bakkar hennar hafa orðið fyrir miklum gróðurskemmdum (Ásrún
Elmarsdóttir & Lovísa Ásbjörnsdóttir, 2014). Í þessari ritgerð verður þeirri spurningu svarað
hvort aðrar leiðir séu færar til þess að stjórna umferðinni í og við Silfru en núverandi
fyrirkomulag. Til þess að gera það verður farið yfir þrjár mismunandi leiðir sem notaðar eru við
stjórnun takmarkaðra auðlinda og sem stjórntæki í náttúruvernd. Í ritgerðinni er fjallað um
Þingvelli og jarðfræði svæðisins og í kjölfarið verður umfjöllun um Silfru, sögu köfunar í henni,
gjaldtöku fyrir köfun í gjánni, alvarleg slys sem orðið hafa í henni og burðarþol hennar. Skýrðar
verða leiðir sem þekktar eru og nýttar annars staðar við stjórnun takmarkaðra gæða. Fjallað er
um Vatnshelli í Purkhólahrauni, Lake Mead í Colorado-ánni í Bandaríkjunum og stjórnun
verndarsvæða í Nýja-Sjálandi. Til þess að svara rannsóknarspurningunni verða leiðirnar þrjár
yfirfærðar á Silfru, þær aðlagaðar að staðháttum og ályktanir dregnar. Ekki verður lagt mat á
hvaða aðferð þykir best af þessum þremur heldur er ritgerðinni ætlað að velta upp fleiri
möguleikum varðandi stjórnun takmarkaðra auðlinda, sem Silfra svo sannarlega er.

1

2.

Almennt um þjóðgarðinn á Þingvöllum

2.1. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum
Þingvellir hafa skipað stóran sess í sögu íslensku þjóðarinnar allt frá landnámi. Alþingi
Íslendinga var stofnað þar á 10. öld og var það haldið þar í einhverri mynd allt til loka 18. aldar.
Þótt þinghald hafi lagst af á Þingvöllum sótti fólk samt sem áður í að koma þangað en eftir því
sem fram í sótti hnignaði staðnum (Sigrún Helgadóttir, 2011). Árið 1913 skrifaði Guðmundur
Davíðsson grein þar sem hann sagði frá mikilli gróðureyðingu og illa förnu landi á Þingvöllum,
svæðið væri troðið niður af hestum ferðamanna og búfénaði og að fornum menjum hafi verið
raskað. Lagði hann til að Þingvellir yrðu gerðir að þjóðgarði vegna merkrar sögu og náttúru
staðarins (Guðmundur Davíðsson, 1913). Þann 7. maí árið 1928 var friðlýsing Þingvalla
samþykkt með sérlögum frá Alþingi og tóku þau gildi árið 1930 (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum,
á.á.c.). Með lögunum frá 1930 voru Þingvellir friðlýstir „sem helgistaður og sameiningartákn
íslensku þjóðarinnar“ (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011, bls. 215). Fyrsti þjóðgarðsvörðurinn var
Guðmundur Davíðsson (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.d.) sá hinn sami sem lagt hafði til að
á Þingvöllum yrði stofnaður þjóðgarður.
Í dag eru Þingvellir friðlýstir sem þjóðgarður með sérlögum nr. 47/2004 (Lög um þjóðgarðinn
á Þingvöllum nr. 47/2004). Einnig er í gildi reglugerð um þjóðgarðinn á Þingvöllum, verndun
hans og meðferð en meginmarkmið reglugerðarinnar er að stuðla að verndun náttúru, lífríkis og
sögulegra minja (Reglugerð um þjóðgarðinn á Þingvöllum, verndun hans og meðferð nr.
848/2005). Náttúra Þingvalla hefur ýmsa sérstöðu og má í því sambandi nefna sigdældina sem
tengist eldgosa- og sprungubeltinu sem liggur þvert yfir Ísland (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum,
á.á.e.) og bleikjuafbrigðin fjögur sem finnast í Þingvallavatni (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum,
á.á.f.). Árið 2004 voru Þingvellir samþykktir á heimsminjaskrá Menningarmálastofnunar
Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) en staðir á þeirri skrá eru taldir hafa einstakt gildi fyrir alla
heimsbyggðina (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.g.). Þingvellir eru skráðir á heimsminjaskrá
UNESCO sem menningarminjar (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.a.) en við skráningu
menningarminja á heimsminjaskrána er tekið tillit til uppruna minjanna auk umsjónar með þeim
og verndunar þeirra (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.h.). Auk þess er unnið að því að náttúra
Þingvallasvæðisins og minjar frá víkingatíma verði skráð á heimsminjaskrá UNESCO
(Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.a.). Einnig er þjóðgarðurinn á Þingvöllum aðili að tengslaneti
sem nefnist Þingstaðaverkefnið (Thingsites) en það er samstarfsverkefni nokkurra aðila sem
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hefur það markmið að kynna sögu þingstaða frá víkingatímanum (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum,
á.á.i.). Á mynd 1 má sjá kort af mörkum þjóðgarðsins á Þingvöllum.

Mynd 1 Mörk þjóðgarðsins á Þingvöllum.

Mikill fjöldi ferðamanna heimsækir Þingvelli ár hvert og hefur þeim fjölgað mikið síðustu ár.
Árið 2004 komu um 332 þúsund manns þangað en árið 2014 er áætlað að um 588 þúsund manns
hafi heimsótt Þingvelli. Nemur fjölgunin á þessu 10 ára tímabili 77%. Frá árinu 2004 hefur
hlutfall erlendra gesta mælst nokkuð hærra en Íslendinga. Í því samhengi má nefna að erlendir
gestir voru 66% þeirra sem heimsóttu Þingvelli árið 2004 en 77% árið 2014.
Ferðamannastraumurinn er farinn að teygja sig yfir lengra tímabil en áður og hefur fjöldi
ferðamanna aukist sem koma á Þingvelli í janúar, febrúar, nóvember og desember. Árið 2004
er gert ráð fyrir að um 21 þúsund manns hafi heimsótt Þingvelli yfir dimmustu vetrarmánuðina
en 71 þúsund árið 2013. Fjölgunin á milli þessara ára nemur 238% (Rögnvaldur Guðmundsson,
2014). Í rannsókn sem gerð var á þolmörkum átta vinsælla ferðamannastaða á Suður- og
Vesturlandi sumarið 2014 kom fram að 77% þeirra ferðamanna sem heimsækja Þingvelli koma
þangað vegna náttúrunnar og 53% koma þangað vegna þess að Þingvellir eru hluti af lengri
skipulagðri ferð (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2015)
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2.2. Jarðfræðin
Ísland er ungt á jarðfræðilegan mælikvarða (Þorleifur Einarsson, 1991) og sést það best á því
að elsta yfirborðsberg hér á landi er aðeins um 16 milljón ára gamalt. Landið er hluti af MiðAtlantshafshryggnum en hann
myndast

þar

sem

tveir

jarðskorpuflekar mætast. Í dag
ganga

flekamótin

Reykjanesi
landið

frá

norðaustur

(Snorri

um

Baldursson,

2014).

Gosbelti

Atlantshafshryggjarins

teygir

sig norðan úr Íshafi og suður
fyrir Afríku og á honum stendur
Ísland
Mynd 2 Gosbelti Atlantshafshryggjarins þar sem Evrópuflekann
rekur til austurs og Norður-Ameríkuflekann rekur til vesturs.

ein

jarðskorpan

eyja.

Þar

sem

klofnar

á

hryggnum myndast sigdæld og

rekur flekana í sundur, Evrópuflekann rekur til austurs en Norður-Ameríkuflekann rekur til
vesturs (mynd 2). Þingvallasvæðið er hluti af gosbelti Atlantshafshryggjarins og nær sá hluti
hans frá Reykjanesi til Langjökuls, um 130 km leið (Pétur M. Jónasson, 2002). Frá Henglinum
og að Langjökli liggur gosbelti sem er á flekaskilum og hefur færslan á því verið um 10 km til
hvorrar áttar á hverjum milljón árum (mynd 3). Á þessu gosbelti er vatnasvið Þingvallavatns að
mestu leyti (Kristján Sæmundsson, 2002) og fyllir vatnið syðsta hluta fyrrnefndrar sigdældar.
Vatnasvið Þingvallavatns er um 1300 km² en vatnið sjálft er um 84 km² (Pétur M. Jónasson,
2002). Vatnið er lindavatn og uppruni þess er að stærstum hluta frá Langjökli (Snorri
Baldursson, 2014).
Fyrrnefnd sigdæld er breiðust nyrst en til suðvesturs mjókkar hún (Kristján Sæmundsson,
2002). Sigdældin hefur myndast vegna samfelldrar gliðnunar jarðskorpunnar (Pétur M.
Jónasson, 2002). Í henni má sjá að minnsta kosti tvö sprungubelti; annað liggur frá Prestahnúki
og Þórisdal í átt að Skjaldbreið og hitt frá Hengli norðaustur í Þingvallahraun. Í því síðarnefnda
verður mun meiri gliðnun og myndast sérstök sigspilda milli Almannagjár og Hrafnagjár á
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Þingvöllum (Kristján Sæmundsson, 2002) en í
henni liggur Þingvallavatn (Snorri Baldursson,
2014). Þær jarðskorpuhreyfingar sem eiga sér
stað í sigdældinni eru tvenns konar. Í fyrsta lagi
verður hæg hreyfing sem veldur 1 mm sigi og 3
mm gliðnun á ári og gerist það svo hægt að það
er ekki greinanlegt nema á löngum tíma. Í öðru
lagi verða umbrotahrinur sem valda því að
sprungur víkka og síga en slíkt gerist með löngu
millibili

(Kristján

Sæmundsson,

2002).

Samkvæmt rannsókn sem Eysteinn Tryggvason
(1974) gerði á árunum 1966-1971 komst hann að
því að Þingvellir höfðu sigið um 30 metra miðað Mynd 3 Hluti af gosbeltinu sem liggur frá

Henglinum og upp að Langjökli. Á gosbeltinu

við vesturbarm Almannagjár en sé miðað við er vatnasvið Þingvallavatns að mestu leyti.
hraunið milli Kárastaða og Brúsastaða hefur sigið
numið 40-50 metrum. Svipaðar tölur koma fram hjá Kristjáni Sæmundssyni (2002) en
samkvæmt honum hefur sigið numið 40-50 metrum og gliðnun lands 70-75 metrum á síðustu
10 þúsund árum eða frá því að Þingvallahraun rann. Við gliðnun og sig landsins myndast gjár
(Kristján Sæmundsson, 2002) og rennur grunnvatn í Þingvallavatn í gegnum þær (Gunnar
Steinn Jónsson, Karl Gunnarsson & Pétur M. Jónasson, 2002). Gjárnar eru um 100 talsins og
er meðallengd þeirra 620 m, sú stysta 57 m og sú lengsta 7,7 km. Talið er að dýpt gjánna sé allt
frá nokkrum tugum eða hundruðum metra og upp í marga kílómetra (Ágúst Guðmundsson,
1987). Gjárnar hafa vakið athygli jarðfræðinga í gegnum tíðina (Kristján Sæmundsson, 2002)
auk þess sem kafarar hafa sýnt mikinn áhuga á að kafa í þeim en á Þingvöllum er leyfilegt að
kafa í tveimur gjám, Silfru og Davíðsgjá (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.b.).
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3.

Silfra

3.1. Almennt um Silfru
Af þeim köfunarstöðum sem í boði eru á Íslandi er Silfra talin einn sá besti (Þjóðgarðurinn á
Þingvöllum, á.á.b.) og sumir telja hana jafnvel vera á heimsmælikvarða (t.d. Sportdiver, á.á.;
Bremner, 2012). Ástæða vinsældanna er mjög gott skyggni og einstaklega fallegt umhverfi
(Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.b.). Dýpt gjárinnar er allt að 59 metrar, hitastig vatnsins 24°C og skyggnið jafnvel meira en 150 metrar (Sportkafarafélag Íslands, á.á.). Það sem veldur
því að vatnið er tært og skyggnið því mjög gott er að lítið magn niturs berst í vatnið með
aðrennsli og því lifir jurtasvifið í vatninu aðeins í skamman tíma. Þegar jurtasvifið drepst vegna
niturskorts fellur það til botns og myndar þar set (Pétur M. Jónasson, 2002). Silfra hefur vakið
athygli víða um heim. Sem dæmi má nefna að mynd sem tekin var í henni var birt á forsíðu
tímaritsins Time Magazine í júlí árið 2005 (Time Magazine, 2005). Bæði er hægt að stunda
djúpköfun og yfirborðsköfun (snorkl) í gjánni (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.b.).
Við Silfru hefur verið komið upp aðstöðu fyrir kafara. Má þar nefna bílastæði, fráleggsborð til
þess að geyma köfunarbúnað á, stiga til þess að auðvelda aðgengi ofan í og uppúr gjánni og
göngustíg til þess að komast til og frá Silfru frá bílastæðinu auk þess sem kamri hefur verið
komið upp við bílastæðið. Ganga þarf um 100 m leið frá bílastæðinu að þeim stað þar sem farið
er ofan í gjána. Þegar gengið er til baka að bílastæðinu er leiðin öllu lengri eða um 350 m því
kafað er út gjána í átt að vatninu og farið upp úr við enda hennar þaðan sem gengið er til baka.
Tekið hefur verið upp bókunarkerfi fyrir þau fyrirtæki sem selja ferðir ofan í Silfru eftir að
þjóðgarðurinn byrjaði að innheimta gjald fyrir aðgengi að henni. Þá hefur einn starfsmaður
þjóðgarðsins séð um samskipti við fyrirtækin (Einar Á. E. Sæmundsen, munnleg heimild 13.
apríl 2015). Á mynd 4 má sjá Silfru og hluta af þeirri aðstöðu sem komið hefur verið upp fyrir
kafara. Auk þess má sjá þá leið sem gengin er til og frá gjánni og leiðina sem synt er.
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N
Mynd 4 Silfra. Gulur punktur er bílastæði og athafnasvæði köfunarfyrirtækja og kafara, rautt er gönguleið, grænn punktur er upphafsstaður köfunar, blátt er leiðin sem köfuð
er og rauður punktur er endastaður köfunar.
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3.2. Köfun í Silfru
Köfun í Silfru hefur verið vinsæl í að minnsta kosti 20 ár. Í fundargerð Þingvallanefndar frá því
í júlí 1994 kemur fram að þjóðgarðsvörður gerði grein fyrir köfunarmálum innan garðsins. Þar
kemur ennfremur fram að á þeim tíma hafi atvinnurekstur varðandi köfun ekki verið hafinn en
að íslenskir kafarar hafi haft aðgang að köfun innan þjóðgarðsins. Leyfi til íslenskra kafara var
veitt á þeirri forsendu að þeir hefðu vottorð um skoðun á búnaði sínum auk þess sem þeir byggju
yfir hæfni til þess að kafa við þær aðstæður sem eru í þjóðgarðinum. Á fundinum var
þjóðgarðsverði falið að koma á innheimtu þjónustugjalds vegna köfunar (Þjóðgarðurinn á
Þingvöllum, 1994). Á 297. fundi Þingvallanefndar árið 1995 var tekin til umræðu ósk
atvinnukafara um leyfi til þess að fara með ferðamenn í köfun innan þjóðgarðsins. Á fundinum
var tekin ákvörðun um að vísa málinu til Siglingamálastofnunar. Einnig var þjóðgarðsverði gert
að huga að spjöllum sem hugsanlega gætu hafa orðið á vatnsbökkum vegna umferðar kafara. Á
sama fundi var gjaldtaka vegna köfunar í Silfru einnig til umræðu en þar kom fram að kafarar
hefðu efasemdir um að Þingvallanefnd væri heimilt að leggja á þjónustugjald vegna köfunar í
gjám á Þingvöllum. Í bréfi frá lögmanni Þingvallanefndar kom fram að í 6. grein laga um
þjóðgarðinn er heimild fyrir gjaldtöku á Þingvöllum. Í lagagreininni segir að innheimta megi
gestagjöld með því að setja um það reglugerð en á þessum tíma var engin reglugerð í gildi. Féð
sem fengist við innheimtu gestagjalda yrði notað í kostnað við friðun staðarins (Þjóðgarðurinn
á Þingvöllum, 1995a). Á 298. fundi Þingvallanefndar var rætt um gjaldtöku vegna köfunar og
kom fram að forsætisráðuneytið ynni að undirbúningi reglugerðar um köfun (Þjóðgarðurinn á
Þingvöllum, 1995b). Við skrif þessarar ritgerðar fundust ekki allar fundargerðir
Þingvallanefndar sem hefðu getað varpað frekara ljósi á sögu köfunar og aðdraganda gjaldtöku
í Silfru. Því var haft samband við Össur Skarphéðinsson alþingismann, sem sat í Þingvallanefnd
á árunum 1995-2009 (Alþingi, 2014) og hjá honum fengust eftirfarandi upplýsingar:
Aðdragandi að því að gjaldtaka var tekin upp í Silfru í kringum aldamótin var sú að ásókn jókst
stöðugt í köfun og talin var þörf á að koma upp aðstöðu fyrir kafara svo þeir gætu athafnað sig.
Gestir greiddu fyrir aðra þjónustu sem veitt var í garðinum eins og til dæmis tjaldstæði og
veiðileyfi og því þótti eðlilegt að innheimta gestagjald fyrir köfun í þjóðgarðinum. Ennfremur
taldi Þingvallanefnd að með því að innheimta gestagjald hefði það í för með sér að auknar
skyldur yrðu lagðar á nefndina til dæmis varðandi öryggi þeirra sem stunduðu köfun í
þjóðgarðinum. Þingvallanefnd hafði hins vegar ekki úr nægum fjármunum að spila til þess að
halda úti öryggisgæslu og eftir ítrekuð slys var tekin ákvörðun um að hætta gjaldtöku fyrir köfun
á Þingvöllum. Nefndin taldi að með gjaldtöku tæki hún að vissu leyti ábyrgð á öryggi og/eða
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gæslu sem hún gat ekki staðið undir á þeim tíma og voru það rökin sem urðu til þess að
gestagjald fyrir köfun var fellt niður. Með því að fella niður gestagjald fyrir köfun töldu
nefndarmenn að undirstrikað væri að menn köfuðu á eigin ábyrgð og þar með var nefndin talin
firra sig bótaskyldu fyrir hönd ríkisins (Össur Skarphéðinsson, munnleg heimild 27. október
2014).
Í dag eru sjö fyrirtæki sem selja ferðir í Silfru (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2014). Nákvæm
skráning yfir fjölda kafara var ekki haldin fyrr en gjaldtaka hófst í Silfru árið 2013. Það ár syntu
15.161 einstaklingar í gegnum Silfru og árið eftir var fjöldinn kominn upp í 19.597 manns
(Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2015).

3.3. Aðdragandi gjaldtöku í Silfru
Mikil ásókn hefur verið í köfun í Silfru síðustu ár og ljóst var árið 2011 að burðarþoli hennar
var ógnað. Það ár voru fimm rekstraraðilar sem buðu sérferðir í köfun í Silfru. Sumarið 2011
áætluðu köfunarfyrirtækin að 7-8 þúsund manns hefðu kafað í gjánni og áætlaðar tekjur af köfun
í Silfru voru 100-120 milljónir króna á ári. Ljóst var að stýra þyrfti ásókn í Silfru og var ráðgjöf
fengin hjá Ríkiskaupum varðandi nýtingu gjárinnar til köfunar og yfirborðsköfunar
(Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2011). Þjóðgarðsvörðurinn á Þingvöllum, Ólafur Örn
Haraldsson, benti á í blaðaviðtali sama ár að gæta þyrfti að því að í og við Silfru yrði ekki
stjórnlaus fjölgun kafara og yfirborðskafara. Hann benti einnig á að stjórnun aðgangs að gjánni
yrði að framkvæma í samvinnu við köfunarfyrirtækin sem seldu þjónustu sína þar. Í sama viðtali
kom fram að svæðin í kringum gjána eru viðkvæm og mosagróin og þola illa álagið sem á þeim
er (Vísir, 2011).
Rannsóknarnefnd sjóslysa vann skýrslu vegna banaslyss sem varð í Silfru árið 2010.
Sérfræðingar frá Landhelgisgæslunni voru fengnir til þess að yfirfara búnað kafaranna auk þess
að fara yfir aðstæður vettvangsins. Fyrir rannsókninni fór Sigurður Ásgrímsson og í niðurlagi
skýrslunnar bendir hann á ýmis atriði sem bæta þurfi varðandi aðstæður fyrir kafara og eftirlit
með starfseminni við Silfru. Sagði hann aðstöðu kafara til undirbúnings vera ófullnægjandi.
Meðal þess sem hann lagði til var að tekin yrði upp einhvers konar gjaldtaka sem staðið gæti
undir kostnaði við að koma upp aðstöðu fyrir kafara á svæðinu og til þess að halda úti eftirliti
með starfseminni. Benti hann á að slík gjaldtaka væri algeng víða erlendis, meðal annars í
þjóðgörðum (Sigurður Ásgrímsson, Marvin Ingólfsson & Ásgeir R. Guðjónsson, 2011).
Á fundi Þingvallanefndar í júní árið 2012 var tekin til umræðu ákvörðunin frá desember 2011
um að bjóða út sérleyfi fyrir köfun í Silfru. Þar kom fram að eftir ítarlega skoðun lögmanna og
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Ríkiskaupa hefði komið í ljós að ekki væri heimild fyrir því að selja sérleyfi samkvæmt þeim
lögum sem um þjóðgarðinn gilda. Meginmarkmið þess að selja sérleyfi var að takmarka umferð
í og við Silfru til þess að minnka átroðning, tryggja öryggi og koma upp góðum aðbúnaði fyrir
kafara við gjána. Því var farin önnur leið til þess að ná markmiðunum sem fólst í því að lögð
voru á gestagjöld sem standa skyldu undir kostnaði við þá þjónustu sem veitt var og aðstöðu
sem komið hafði verið upp. Einnig var tekin sú ákvörðun í samráði við fagmenn að aðeins
mættu 10 einstaklingar vera í gjánni í senn auk leiðsögumanns vegna öryggis kafara. Á þessum
tíma hafði aðstaða við Silfru verið bætt nokkuð (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2012a).
Samkvæmt reglugerð sem um þjóðgarðinn gildir er heimild fyrir því að innheimta gestagjöld
fyrir veitta þjónustu og voru gestgjöldin við Silfru innheimt á þeirri forsendu (Reglugerð um
þjóðgarðinn á Þingvöllum, verndun hans og meðferð nr. 848/2005).
Siglingastofnun, nú Samgöngustofu, ber að hafa eftirlit og umsjón með framkvæmd laga um
köfun (Reglugerð um köfun nr. 535/2001) og því gaf stofnunin út fyrirmæli um köfun í
þjóðgarðinum á Þingvöllum (Fyrirmæli vegna köfunar og yfirborðsköfunar í þjóðgarðinum á
Þingvöllum nr. 165/2013). Fyrirmælin voru gefin út í samráði við þjóðgarðinn og þá
ferðaþjónustuaðila sem selja ferðir í Silfru (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2012b). Fyrirmælin
voru sett í því skyni að auka öryggi við köfun og yfirborðsköfun í þjóðgarðinum á Þingvöllum.
Ákveðnar reglur voru settar um starfsemi þeirra fyrirtækja sem bjóða upp á köfunartengda
ferðaþjónustu en einnig vegna þeirra sem kafa á eigin vegum í þjóðgarðinum. Í fyrirmælunum
kemur meðal annars eftirfarandi fram: Við köfun skulu ekki vera fleiri en 4 einstaklingar hverju
sinni auk leiðsögumanns; við yfirborðsköfun skulu ekki vera fleiri en 8 einstaklingar hverju
sinni auk leiðsögumanns; óheimilt er að kafa dýpra en 18 m í Silfru; óheimilt er að kafa í hella,
ranghala og göng (Fyrirmæli vegna köfunar og yfirborðsköfunar í þjóðgarðinum á Þingvöllum
nr. 165/2013). Þingvallanefnd setti einnig reglur um köfun í þjóðgarðinum á Þingvöllum og
öðluðust þær gildi 1. mars 2013. Í þeim felst meðal annars að þeim aðilum sem ætla að kafa í
þjóðgarðinum ber að tilkynna komu sína til starfsmanns þjóðgarðsins auk þess sem undirrita
skal yfirlýsingu um að viðkomandi geri sér ljóst að hann kafi á eigin ábyrgð. Einnig skal greiða
gestagjald fyrir köfunina (Reglur um köfun í þjóðgarðinum á Þingvöllum (yfirborðs- og
djúpköfun) nr. 214/2013). Gjaldtaka hófst í Silfru 1. mars 2013 (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum,
á.á.b.).
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3.4. Viðbrögð hagsmunaaðila við gjaldtökunni
Viðbrögð hagsmunaaðila voru blendin þegar gjald var lagt á köfun í Silfru og var gjaldtakan
meðal annars kærð til umboðsmanns Alþingis að minnsta kosti tvisvar. Í fyrra skiptið var
fyrirhuguð gjaldtaka kærð árið 2012 þar sem kærandi hélt því fram að ekki væri lagastoð fyrir
gjaldtökunni og að ekki væri veitt þjónusta á móti gjaldinu. Auk þess taldi kærandi gjaldtökuna
ekki standast jafnræðisreglu stjórnsýslulaga því ýmiskonar uppbygging hefði átt sér stað innan
þjóðgarðsins og ekki væri tekið gjald af ferðamönnum þar. Var kæranda bent á að bera
athugasemdir sínar undir forsætisráðuneytið því það hefði yfirstjórn mála er varða þjóðgarðinn
á sínum

snærum (Umboðsmaður Alþingis,

köfunarfyrirtækjanna

gjaldtökuna

á

þeirri

2012).

forsendu

Í seinna skiptið
að

verið

væri

að

kærði eitt
mismuna

ferðaþjónustufyrirtækjum – ekki hefði meira verið gert fyrir kafara en aðra sem heimsóttu
Þingvallaþjóðgarð (Ríkisútvarpið, 2014a). Umboðsmaður alþingis úrskurðaði um málið og taldi
að Þingvallaþjóðgarði væri heimilt að innheimta gestagjald við Silfru. Benti hann á að gjaldið
yrði einungis notað til þess að standa undir þeim kostnaði sem hlýst af þjónustu við þá sem nýta
þá aðstöðu sem komið hefur verið upp fyrir kafara. Einnig benti hann á að allir þurfa að greiða
gjaldið, ekki einungis köfunarfyrirtækin (Ríkisútvarpið, 2014b).

3.5. Alvarleg slys sem orðið hafa í Silfru
Jafnvel þó köfun í Silfru hafi vakið mikla athygli víða um heim og upplifun ferðamanna og
annarra kafara fái að jafnaði jákvæða umsögn hefur köfun í Silfru ekki gengið slysalaust fyrir
sig.
Í júlí árið 2010 voru tveir ferðamenn og leiðsögumaður við köfun í Silfru. Annar ferðamaðurinn
festi annað varalungað í grjóti þegar þeir voru að kafa í helli eða göngum í gjánni. Komu hinir
tveir honum til hjálpar og tókst að losa þann sem festist og komust hann og leiðsögumaðurinn
upp á yfirborðið. Hins vegar skilaði hinn ferðamaðurinn sér ekki upp á yfirborðið og fannst
hann hálftíma síðar drukknaður á 32-33 m dýpi, án gleraugna og munnstykkis
(Rannsóknarnefnd sjóslysa, 2011). Á 371. fundi Þingvallanefndar í september sama ár ræddu
nefndarmenn um nauðsyn þess að setja upp einhvers konar neyðarbjöllu eða beina línu
(símtengi) við Neyðarlínuna við Silfru. Ákveðið var að gera úttekt á öryggismálum í
þjóðgarðinum í kjölfar slyssins og var hún gerð í samvinnu við Vinnueftirlitið og sveitarfélagið
Bláskógabyggð (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2010).
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Árið 2011 kom upp bilun í köfunarbúnaði hjá karlmanni sem var við köfun í Silfru. Var
maðurinn á 18 m dýpi þegar bilunin kom upp og þurfti hann að skjóta sér hratt upp á yfirborðið,
en við slíkar aðstæður geta menn veikst (Sunnlenska fréttablaðið, 2011).
Árið 2012 urðu tvö alvarleg köfunarslys í Silfru þar sem karlmaður lést í öðru þeirra. Fyrra
slysið átti sér stað í apríl þar sem erlend kona slasaðist við köfun (Jón Hákon Halldórsson,
2012). Síðar sama ár varð banaslys í Silfru þar sem karlmaður lést eftir að eitthvað óvænt kom
uppá hjá honum við köfun á 40 m dýpi (Ríkislögreglustjóri, 2012). Í kjölfar banaslyssins var
köfun á meira en 18 m dýpi bönnuð í Silfru (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2013a).
Í maí árið 2013 varð enn eitt slysið en þá missti kafari meðvitund við fríköfun og sökk til botns.
Tveir kafarar sem voru við köfun sáu til hans og náðu að bjarga honum. Landverðir og
neyðarviðbragðsaðilar komu síðar á vettvang (Einar Á. E. Sæmundsen, munnleg heimild 13.
apríl 2015). Sá einstaklingur var síðar kærður af þjóðgarðsverði þar sem hann braut þær reglur
sem þjóðgarðurinn hafði sett um köfun innan garðsins (Tíminn, 2013). Dómur féll í því máli
þann 28. maí. 2014 og þar var einstaklingurinn sýknaður af því að hafa kafað án leyfis í Silfru.
Forsendur dómsins voru að viðkomandi hefði vissulega brotið þær reglur sem gilda um köfun
í Silfru en þar sem ekki er kveðið á um þær í þeim lögum sem um þjóðgarðinn gilda er ekki
hægt að gera þeim sem brjóta reglurnar refsingu. Þann 31. mars 2015 staðfesti Hæstiréttur
Íslands dóm Héraðsdóms Suðurlands (Dómasafn Hæstaréttar, 563/2014).
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4.

Burðarþol

4.1. Burðarþol Silfru
McCool og Lime (2001) bentu á í grein sinni að öll landnotkun undir ferðaþjónustu valdi
breytingum á líffræðilegum eða félagslegum aðstæðum á því svæði sem í hlut á, jafnvel þó þær
séu litlar eða vart mælanlegar. Þar af leiðandi séu neikvæð áhrif óumflýjanleg. Í tilfelli Silfru
þarf að líta til þess að hún er aðeins um 300 m löng og um 5 m á breidd (eigin mælingar, 2015).
Það gefur því auga leið að allur sá fjöldi sem fer í gegnum Silfru á ári hverju hlýtur að hafa
áhrif á gjána sjálfa og umhverfi hennar. Silfra er vinsæll köfunarstaður sem dregið hefur
tugþúsundir kafara að sér í gegnum tíðina. Hún er stutt og mjó og tekur því aðeins við
takmörkuðum fjölda manna á hverjum tíma en sjálf er hún og umhverfi hennar viðkvæm fyrir
ágangi. Því ber að líta á Silfru sem takmarkaða auðlind. Hún er ekki eins og víðfeðmur fjörður
eða flói þar sem fjöldi fólks gæti kafað án þess að það hefði umtalsverð áhrif á umhverfið sé
gert ráð fyrir því að gengið sé vel um svæðið. Silfra hefur skapað atvinnu og tekjur fyrir
eigendur köfunarfyrirtækja og starfsmenn þeirra. Sé vilji til þess að svo verði áfram þarf að hafa
hugtakið sjálfbæra þróun í huga. Sjálfbær þróun er skilgreind sem „þróun sem mætir þörfum
samtímans án þess að skerða möguleika komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum“
(Brundtland ofl., 1987, bls. 16). Þrjár grunnstoðir sjálfbærrar þróunar eru samfélag, umhverfi
og efnahagur (Roorda, Corcoran & Weakland, 2012) og taka þarf tillit til allra þessara þátta sé
stefna tekin á sjálfbærni í hverju því sem menn taka sér fyrir hendur. Með því að nýta Silfru á
skynsaman og sjálfbæran hátt í dag er meiri möguleiki á að komandi kynslóðir geti nýtt hana í
framtíðinni. Með ofnýtingu þessarar takmörkuðu auðlindar verður að teljast líklegt að hún hætti
að hafa það aðdráttarafl sem hún hefur í dag. Því er mikilvægt að stjórn sé höfð á nýtingu Silfru
og að horft sé til framtíðar í því sambandi. Framkvæmdastjóri menningarstofnunar í borginni
Cusco í Perú orðaði það svo þegar hann ræddi við fréttamann BBC News um ástandið á
Inkaborginni Machu Picchu: „Verkefni mitt er að gefa næstu kynslóðum tækifæri á að sjá þetta
undur á komandi öldum... 2500 manns koma daglega með ferðaþjónustufyrirtækjum þangað.
Þau vilja koma með 5000 manns eða fleiri á degi hverjum. Ef það gerist mun Machu Picchu
ekki lengur vera til eftir 10 ár“ (Collyns, 2007).
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4.2. Þættir sem hafa áhrif á burðarþol Silfru
Með auknum fjölda kafara og köfunarfyrirtækja stækkar umgjörðin og umsvifin aukast í
kringum köfunina. Hér fyrir neðan eru nefndir nokkrir þættir sem hægt er að nota til þess að
meta burðarþol Silfru og umhverfis hennar.


Bílastæði: Í mörgum tilfellum sækja köfunarfyrirtækin gesti sína á bílum og koma þeim
til Þingvalla ásamt köfunarbúnaði. Tryggja þarf aðgengi að Silfru og felur það meðal
annars í sér að taka þarf land undir bílastæði. Nú þegar er eitt bílastæði sem ætlað er
fyrir köfunarfyrirtækin þar sem þau geyma bíla sína auk þess sem þau hafa þar aðstöðu
fyrir þann búnað sem nauðsynlegur er fyrir köfun og yfirborðsköfun. Ef bregðast á við
síauknum fjölda gesta í Silfru þarf að bæta við bílastæðum og öðrum mannvirkjum til
þess að standa undir því.



Sjónræn áhrif: Stærri umgjörð með fleiri bílastæðum getur haft neikvæð sjónræn áhrif
á þá sem ekki eru að fara að kafa. Sem dæmi má nefna þann mikla fjölda ferðamanna
sem stoppar á Hakinu og virðir fyrir sér útsýnið yfir sigdældina. Árið 2014 heimsóttu
um 588 þúsund manns Þingvelli (Rögnvaldur Guðmundsson, 2014) og rúmlega 19500
manns köfuðu í Silfru (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2015). Hlutfall þeirra sem köfuðu
af heildarfjölda gesta var því um 3%. Ekki er víst að allur sá fjöldi sem sækir Þingvelli
heim kæri sig um að horfa á mannvirki eins og bílastæði og vegi þegar þeir virða útsýnið
frá Hakinu fyrir sér. Það verður því líka að taka tillit til þeirra þegar ákvörðun er tekin
um að taka land undir slíkt.



Gróðurskemmdir: Umhverfi Silfru er viðkvæmt og má þar til dæmis nefna gróðurinn
sem þolir illa mikla umferð. Sá gróður sem er einkennandi fyrir Þingvelli er birkiskógur
en 172 háplöntutegundir hafa verið greindar innan þjóðgarðsins (Þjóðgarðurinn á
Þingvöllum, á.á.j.). Gróðurinn verður fyrir áhrifum af því þegar kafarar ganga með
þungan búnað sinn frá Silfru yfir á bílastæðið. Í blaðaviðtali árið 2013 sagði Ólafur Örn
Haraldsson þjóðgarðsvörður, að mosi meðfram gjánni væri uppsparkaður og tættur
(Garðar Örn Úlfarsson, 2013). Árið 2013 var settur upp nýr pallur og stigi úr lóninu við
Silfru þaðan sem kafarar sem eru að ljúka við köfun koma uppúr. Bundu menn vonir
við að þessi aðstaða yrði til þess að kafarar myndu hætta að fara uppúr lóninu annars
staðar en á þessum stað því þar sem áður var farið uppúr voru gróðurskemmdir miklar
(Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2013b). Árið 2014 gerðu tveir sérfræðingar frá
Náttúrufræðistofnun Íslands úttekt á ástandi gróðurs innan þjóðgarðsins á Þingvöllum.
Svæðið í kringum Silfru var meðal þeirra svæða þar sem ástand gróðurs var metið.
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Úttektin leiddi í ljós mikil ummerki ágangs á bökkum gjárinnar og er gróður horfinn á
sumum stöðum. Helgast það meðal annars af því að ferðamenn og aðrir sem fylgjast
með köfurum ofan af brún gjárinnar hafa troðið gróðurinn niður og valdið á honum
skemmdum. Greinahöfundar lögðu til að farið verði í aðgerðir til þess að vernda svæðið
(Ásrún Elmarsdóttir & Lovísa Ásbjörnsdóttir, 2014). Á myndum 5 og 6 má sjá hluta
þeirra gróðurskemmda sem eru á bökkum Silfru.

Mynd 5 Gróðurskemmdir á bökkum Silfru.

Mynd 6 Gróðurskemmdir á bökkum Silfru nálægt þeim stað sem kafarar koma uppúr gjánni.



Áhrif á vatnalífríki: Jóhann Garðar Þorbjörnsson vinnur nú að rannsókn þar sem hann
ber saman lífríki í Flosagjá á Þingvöllum og Silfru. Flosagjá er óröskuð gjá af völdum
köfunar en mikið er kafað í Silfru. Verkefnið er meistararitgerð í ferskvatnslíffræði við
15

Háskólann á Hólum en hún er óútgefin sem stendur. Frumniðurstöður gefa til kynna að
í samanburði milli Silfru og Flosagjár sé sjáanlegur tölulegur munur á þurrvigt lífræns
efnis á milli gjánna (hryggleysingjar eru þó ekki með inn í þeirri tölu því niðurstöður
fyrir þá liggja ekki fyrir). Í rannsókninni voru tekin nokkur snið í Silfru og vigt lífræns
efnis mæld úr sýnum á 1 m dýpi og 10 m dýpi í gjánni. Á því sniði sem tekið var næst
stiganum þar sem kafarar fara ofan í gjána var meðalhlutfall lífræns efnis á 1 m dýpi
2,7% og á 10 m dýpi 2,5%. Var þetta lága hlutfall lífræns efnis á þessum stað skýrt með
því að þar eru kafarar að gera sig tilbúna fyrir ferðina, mikið er buslað á þessu svæði og
kafarar fara upp og niður í vatninu til þess að undirbúa sig.
Á öðru sniði sem tekið var hjá lóninu við enda gjárinnar var meðalhlutfall lífræns efnis
á 1 m dýpi 40% en á 10 m dýpi 7%. Munurinn á hlutfalli lífræna efnisins á 1 m og 10
m dýpi í seinna sniðinu var skýrður með því að kafarar fara nær 10 m dýpi á þessu svæði
og valda þar af leiðandi meira raski á lífríkinu. Sýnin á 10 m dýpi voru þó tekin með
annarri aðferð þar sem um setbotn var að ræða en ekki steinvegg og því mikilvægt að
taka þeim niðurstöðum með fyrirvara.
Frumniðurstöður benda til þess að þar sem komið er niður í gjána og þar sem hún er
þröng sé minna af lífrænu efni, en þar sem hún er breið og djúp þolir þörungurinn meira
(Jóhann Garðar Þorbjörnsson, munnleg heimild 22. mars 2015).


Upplifun kafaranna sjálfra: Of mikill fjöldi yfirborðskafara og kafara getur dregið úr
ánægju og upplifun þeirra gesta sem eru í gjánni hverju sinni. Í rannsókn Inglis, Johnson
og Ponte (1999) kom skýrt fram að eftir því sem fleiri yfirborðskafarar voru á hverju
svæði í einu því minni var ánægja gestanna. Eins og áður hefur komið fram hefur verið
gripið til þeirra ráðstafana að leyfa einungis átta yfirborðsköfurum að vera í gjánni í
senn auk leiðsögumanns og við djúpköfun mega fjórir kafarar vera í gjánni í einu. Var
þetta einkum gert til þess að auka öryggi þeirra sem um gjána fara.



Fjöldi kafara á ári í Silfru: Eins og áður sagði hefur köfurum fjölgað í Silfru síðastliðin
ár. Á mynd 7 má sjá fjölda kafara í Silfru frá 2011-2014. Ekki eru til staðfestar tölur um
fjöldann nema fyrir árin 2013 og 2014. Árið 2011 var áætlað að 7-8 þúsund manns hefðu
kafað í Silfru yfir sumartímann (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2011) og því var á
myndinni gert ráð fyrir að 7500 manns hefðu synt í gegnum gjána það sumar. Árið 2012
var gert ráð fyrir því að um 10 þúsund manns hefðu kafað í Silfru þá um sumarið (Vísir,
2012). Árið 2013 hófst talning kafara samhliða upptöku gestagjalda og það árið synti
15.161 einstaklingur í gegnum Silfru. Árið 2014 var fjöldinn kominn upp í 19.597 kafara
(Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2015).
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Mynd 7 Fjöldi kafara í Silfru frá 2011-2014. Áætlaður fjöldi kafara yfir sumartímann árið
2011 var 7-8 þúsund manns. Árið eftir var áætlað að 10 þúsund manns hafi kafað í Silfru það
sumar. Talning kafara hófst samhliða upptöku gestagjalda árið 2013 og það ár kafaði 15.161
einstaklingur í Silfru. Árið 2014 var fjöldinn kominn upp í 19.597 kafara.
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5.

Stjórnun takmarkaðra auðlinda – leiðirnar
þrjár

5.1. Stjórnun takmarkaðra auðlinda í náttúruvernd
Vandamál í líkingu við þau sem skapast hafa við Silfru eru ekki einsdæmi. Ágætt dæmi en þó
á öðrum mælikvarða er hin forna Inkaborg Machu Picchu í Perú en hana heimsækja árlega um
900 þúsund manns. Borgin er á heimsminjaskrá UNESCO en sívaxandi fjöldi ferðamanna sem
heimsækja hana á ári hverju ógnar nú borginni og umhverfi hennar. Þar með talinn er hinn
svokallaði Inka-stígur (Inca trail) sem liggur undir skemmdum vegna hins mikla fjölda sem um
hann fer (Larson & Poudyal, 2012). Annað dæmi er eyjan Sipadan, sem er aðeins 16,4 ha að
stærð, en hún er staðsett norðaustur af Borneo og lýtur stjórn yfirvalda í Malasíu. Eyjan er
rómuð fyrir einstaklega falleg kóralrif og fjölmargar fiskitegundir, en þær eru um 3000 talsins.
Vinsældir köfunar á svæðinu í kringum Sipadan eru miklar og sem dæmi má nefna að árið 1998
störfuðu þar sex köfunarfyrirtæki sem þjónustuðu um 360 kafara á degi hverjum. Umhverfið á
Sipadan hefur orðið fyrir áhrifum vegna aukinna umsvifa köfunarfyrirtækjanna og ferðamanna
sem heimsækja eyjuna. Má þar nefna að gróðri hefur verið eytt auk þess sem varp skjaldbaka
hefur orðið fyrir áhrifum vegna ljósmengunar. Þá hefur mikill fjöldi kafara áhrif á upplifun
kafaranna sjálfra. Dæmi um þætti sem hafa áhrif þar á eru troðningur, hávaði, minna skyggni
og mengun (Musa, 2002).
Hér á eftir verða tekin þrjú dæmi um það hvernig stjórna má umferð um vinsæla
ferðamannastaði. Í upphafi verður skoðað hvernig umferð um Vatnshelli í þjóðgarðinum
Snæfellsjökli er stjórnað og hvaða leið var farin þar til þess að vernda auðlindina. Í kjölfarið
verður tekið dæmi frá Lake Mead verndarsvæðinu á mörkum fylkjanna Arizona og Nevada í
Bandaríkjunum. Að lokum verður dregin upp mynd af því hvernig yfirvöld í Nýja-Sjálandi
standa að útgáfu svokallaðra sérleyfa á verndarsvæðum þar í landi.

5.2 Vatnshellir í Purkhólahrauni
Þann 28. júní 2001 var þjóðgarðurinn Snæfellsjökull stofnaður og er hann í umsjón
Umhverfisstofnunar. Markmiðið með stofnun hans var að vernda sérstæða náttúru svæðisins og
sögulegar minjar auk þess sem gera átti fólki auðveldara að ferðast um svæðið og kynnast því
(Umhverfisstofnun, á.á.a.). Sérstaða svæðisins felst í Snæfellsjökli sjálfum, fjölbreytilegum
jarðmyndunum og því hversu nálægt sjó svæðið liggur en einnig er þar að finna merkar
sögulegar minjar tengdar árabátaútgerð (Umhverfisstofnun, 2010). Stærð þjóðgarðsins er um
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170 km² (Umhverfisstofnun, á.á.b.) og ber mikið á hrauni, bæði apalhrauni og helluhrauni, í
landslaginu (Umhverfisstofnun, á.á.c.). Eitt af þeim hraunum sem þar er að finna nefnist
Purkhólahraun og er það talið vera 5-8 þúsund ára gamalt (Guðný Vala Þorsteinsdóttir & Oddur
Vilhelmsson, 2013). Hraunið er mjög hellaauðugt og hafa hellarnir fengið samnefnið
Purkhólahellar (Björn Hróarsson, 2008). Einn af þeim nefnist Vatnshellir sem í raun er
hellakerfi sem sett er saman af fjórum minni hellum. Nefnast þeir Vatnshellir, Bárðarstofa,
Vættagangur og Iður en þeir þrír síðastnefndu kallast einu nafni Undirheimar. Aðgengi að
Undirheimum er ekki gott og eru þeir því lokaðir (Guðný Vala Þorsteinsdóttir & Oddur
Vilhelmsson, 2013). Efsti hellirinn er Vatnshellir sjálfur og er hann opinn almenningi. Í
hellinum má sjá sérstæðar jarðmyndanir og má þar nefna lekaspena, drop- og kleprasteina,
syllur, bríkur og storkuborð. Vatnshellir dregur nafn sitt af því að áður fyrr sóttu bændur vatn í
hellinn auk þess sem kúm var brynnt þar í þurrkatíð. Lítil umferð var um hellinn fram yfir 1990
(Umhverfisstofnun, á.á.d.) en árið 2007 kom í ljós að dropsteinar sem þar var að finna höfðu
verið brotnir og var sú krafa sett fram að hellinum yrði lokað honum til verndar. Einnig var
stungið upp á því að aðgengi í kringum hellinn yrði bætt og hann gerður að helli sem hægt væri
að fara með ferðamenn í (Árni B. Stefánsson, 2010). Í framhaldi af þessum tillögum var
Vatnshelli lokað fyrir almenningi vegna mögulegra skemmdarverka (Guðný Vala
Þorsteinsdóttir & Oddur Vilhelmsson, 2013). Haustið 2009 var tekin ákvörðun um að gera
Vatnshelli aðgengilegan ferðamönnum. Ráðist var í framkvæmdir þar sem meðal annars var
smíðaður pallur og turnlaga hýsi, hringlaga stigi var lagður niður í hellinn, göngustígur var
lagður að hellinum og bílastæði við hann var lagfært (Umhverfisstofnun, á.á.d.). Aðgerðirnar
höfðu þann tilgang að loka hellinum og stýra umferð í hann. Margir aðilar komu að því verki
og má þar nefna Umhverfisstofnun, sveitarfélagið Snæfellsbæ, félagasamtök og einstaklinga.
Umhverfisstofnun og Snæfellsbær fjármögnuðu verkið og vinnuna en hluti af henni var unnin
í sjálfboðaliðastarfi félagasamtaka á svæðinu. Ástæðan fyrir því að farið var í verkið var sú að
hjá Umhverfisstofnun töldu menn verkefnið stuðla að aukinni fræðslu og þekkingu á hellum og
þeim verðmætum sem í þeim liggja og í framhaldi af því myndi fræðslan stuðla að verndun
þeirra. Vatnshellir var opnaður um miðjan júní árið 2010 og þá um sumarið komu um 1600
manns í hann (Umhverfisstofnun, á.á.d.). Leiðsögn um hellinn var í höndum landvarða
þjóðgarðsins og greiddur var aðgangseyrir sem standa skyldi undir launakostnaði og viðhaldi
(Umhverfisstofnun, 2012). Sumarið 2011 sóttu um 5400 manns hellinn heim og það ár voru
farnar fimm ferðir á dag alla daga vikunnar í hellinn. Árið 2012 komu um 3400 manns í hellinn
(Umhverfisstofnun, 2014a) en það ár var ferðum fækkað niður í fjórar á dag (Umhverfisstofnun,

19

2014b). Á mynd 8 má sjá mörk þjóðgarðsins Snæfellsjökuls auk þess sem sjá má hvar
Vatnshellir er staðsettur innan hans.

Mynd 8 Mörk þjóðgarðsins Snæfellsjökuls.

5.2.1 Útboð í rekstur Vatnshellis í þjóðgarðinum Snæfellsjökli
Fyrstu þrjú árin var rekstur Vatnshellis í höndum Umhverfisstofnunar en árið 2013 var ákveðið
að semja við einkaaðila um reksturinn í tilraunaskyni. Samningurinn gilti út árið 2013 og á því
ári komu um 8000 manns í hellinn. Í framhaldi af þessari tilraun var ákveðið að bjóða rekstur
Vatnshellis út og var útboðið í höndum Ríkiskaupa (Umhverfisstofnun, 2014a). Eitt af
markmiðum útboðsins var „að tryggja að almenningur geti notið heimsókna í Vatnhelli m.a.
gegn hæfilegu gjaldi“ (Umhverfisstofnun, 2014b, bls. 5). Útboðið var auglýst í janúar 2014 og
lauk því í byrjun febrúar sama ár (Ríkiskaup, á.á.). Í útboðsgögnum kemur fram að náið
samstarf muni vera á milli verksala, starfsmanna þjóðgarðsins og Umhverfisstofnunar hvað
varðar skipulag ferða og fræðslu um hellinn (Umhverfisstofnun, 2014b). Eitt af þeim skilyrðum
sem verksali þurfti að uppfylla var að hann skyldi bjóða upp á þessa þjónustu árið um kring.
Auk þess þurftu þeir sem hugðust bjóða í verkið að uppfylla ýmsar hæfniskröfur og má þar
meðal annars nefna starfsréttindi (leyfi fyrir ferðaskipuleggjendur frá Ferðamálastofu),
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fjárhagsstaða viðkomandi skyldi vera trygg, viðkomandi skyldi hafa ákveðnar tryggingar og
viðkomandi skyldi búa yfir tæknilegri getu til þess að standa við skuldbindingar sínar gagnvart
Umhverfisstofnun. Áhugasamir lögðu fram tilboð í reksturinn og var hagstæðasta tilboði tekið.
Forsendur fyrir vali á tilboði voru verð og þjónustugeta bjóðanda þar sem hið fyrrnefnda gilti
60% og hið síðarnefnda 40%. Við mat á þjónustugetu tilboðsaðila var litið til reynslu og
þekkingar af björgunarstörfum og reynslu af hellaleiðsögn. Í hvoru tilviki fyrir sig voru gefin
stig miðað við reynslu og þekkingu hvers og eins tilboðsgjafa. Þannig gaf innan við þriggja ára
reynsla af björgunarstörfum 2 stig en reynsla umfram það gaf 5 stig. Við mat á reynslu af
hellaleiðsögn voru gefin allt að 30 stig og fengu þeir sem haft höfðu slíka leiðsögn að aðalstarfi
í þrjá mánuði eða lengur þann stigafjölda (Umhverfisstofnun, 2014b).
Umsjónaraðila Vatnshellis var gert að greiða Umhverfisstofnun gjald fyrir að reka þar starfsemi
og gerðu tilboðsgjafar Umhverfisstofnun tilboð í hversu hátt það gjald yrði. Í tilboðinu þurfti
að gera ráð fyrir öllum hugsanlegum kostnaði og gjöldum sem umsjónaraðilinn kynni að standa
skil á. Það tilboð sem gæfi samtals mesta þjónustugetu og hæsta verð ár hvert fengi hæstu
einkunn. Samkvæmt samningi hefur umsjónaraðilinn heimild til þess að innheimta aðgangseyri
að hellinum. Samningstíminn er tvö ár í senn og heimilt er að framlengja samninginn þrisvar
sinnum en þó aðeins um eitt ár hverju sinni (Umhverfisstofnun, 2014b). Fjöldi ferðamanna sem
fær að fara um hellinn á degi hverjum er takmarkaður (Umhverfisstofnun, 2014a)
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5.3 Lake Mead í Colorado-ánni í Bandaríkjunum
Árið 1931 hófust framkvæmdir við byggingu Hoover-stíflunnar í Colorado-ánni á mörkum
fylkjanna Arizona og Nevada í Bandaríkjunum. Uppistöðulónið sem myndaðist við stífluna
nefnist Lake Mead (Ferrari, 2008). Lónið er mjög vinsælt útivistarsvæði og þangað koma um 9
milljónir gesta árlega til þess að stunda útivist af einhverju tagi. Stjórnun svæðisins er í höndum
National Park Service (NPS) og er það hluti af Lake Mead National Recreation Area. Lake
Mead var fyrsta National Recreation Area í Bandaríkjunum (U.S. Department of the Interior,
2012) en slík svæði falla í ákveðinn verndarflokk í þeim lögum sem gilda um þjóðgarða þar í
landi.

Overton-hluti Lake Mead.

Mynd 9 Lake Mead í Colorado-ánni á mörkum Nevada og Arizona í Bandaríkjunum.

Árið 1948 hrapaði sprengjuflugvél af gerðinni B-29 í Lake Mead en vélar af þessari gerð voru
þyngstu flugvélar þess tíma og í þeim voru ýmsar tækninýjungar (Chenoweth, Pepito,
Warshefski & Conlin, 2006). Vélin hrapaði í Overton-hluta (Overton Arm) vatnsins (National
Park Service, 2007). Á mynd 9 má sjá kort af vatninu auk þess sem sá hluti sem kenndur er við
Overton er merktur inn á kortið. Þessi tegund véla var hönnuð og framleidd í síðari
heimsstyrjöldinni og var hún eina flugvélategundin á þeim tíma sem gat flutt atómsprengjur.
Þegar vélin hrapaði var til nóg af B-29 vélum og því þótti þetta eintak ekki sérstakt á nokkurn
hátt. Ekki var reynt að bjarga flakinu af botni vatnsins en eftir því sem tíminn leið jókst sögulegt
gildi þess. Heimildir eru til fyrir því að allt frá árinu 1986 hafi aðilar ótengdir NPS leitað að
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flakinu, en slíkt er óheimilt og ólöglegt. Árið 1997 var gerð tilraun til þess að finna flakið af
hálfu stjórnenda svæðisins en það mistókst. Á þeim tíma höfðu þeir áhyggjur af því að
mikilvægar þjóðargersemar innan lögsögu svæðisins væru ófundnar og óskráðar (Chenoweth
ofl., 2006).
Það var síðan árið 2000 sem flakið fannst og var þar að verki einstaklingur sem leitað hafði
flaksins með einhvers konar sónar án þess að hafa til þess leyfi. NPS var ekki tilkynnt um fund
flaksins og var starfsfólk svæðisins ekki upplýst um hann fyrr en ári seinna, eða árið 2001. Í
millitíðinni hafði sá einstaklingur sem fann flakið skipulagt hóp kafara sem farið höfðu ítrekað
niður að flakinu og fjarlægt þaðan ýmsa muni, bæði úr flakinu sjálfu og umhverfinu í kringum
það. Þegar þetta varð ljóst voru settar takmarkanir á kafanir á þeim hluta vatnsins sem kenndur
er við Overton, en þar er flakið að finna. Í kjölfarið hófust málaferli sem enduðu með því að
NPS fékk tímabundna forsjá yfir vélinni og í framhaldi af því hófst NPS handa við
skipulagningu svæðisins með það í huga að vernda þær auðlindir sem þar eru þannig að
komandi kynslóðir geti einnig notið þeirra (Chenoweth ofl., 2006). Allt frá árinu 2003 hefur
NPS unnið að mati á ástandi vélarinnar, skráningu og ýmsum greiningum á vélinni og umhverfi
hennar. Ákveðin deild innan NPS, Submerged Resource Center, hefur séð um þessar athuganir
en aðferðir þeirra við gagnasöfnun einkennast af því að hafa sem minnst áhrif til þess að
auðlindir undir yfirborði vatns eða sjávar verði ekki fyrir skaða (National Park Service, 2007).
Verndargildi flaksins sjálfs og svæðisins í kringum er talið það mikið að hvort tveggja þykir
gjaldgengt á skrá yfir sögufrægar minjar í Bandaríkjunum (National Register of Historic Places)
(Marine Protected Areas, 2007).

5.3.1 Leyfi til þess að kafa að flakinu (CUA)
Árið 2007 var ákveðið að hefja sölu á leyfum (Commercial Use Authorization, CUA) til
köfunarfyrirtækja sem seldu ferðir í köfun að flaki B-29 vélarinnar á botni Lake Mead. Var það
gert á grundvelli laga frá árinu 1998 um þjóðgarða (Federal Business Opportunities, 2007). Í
lögunum segir meðal annars að heimilt sé að veita einkaaðilum, fyrirtækjum eða öðrum leyfi
til þess að veita þjónustu innan ákveðinna eininga þjóðgarðs. Tekið er sérstaklega fram í
lögunum að ekki er um sérleyfi að ræða. Aðeins er heimilt að veita leyfi til starfsemi sem hefur
lítil sem engin áhrif á auðlindina auk þess sem hún þarf að þjóna þeim tilgangi sem henni var
ætlað í upphafi. Starfsemin þarf einnig að vera í samræmi við stefnu og reglur garðsins. Hvert
leyfi gildir í mesta lagi í 2 ár samkvæmt lögunum og að gildistíma liðnum stendur rétthafi
leyfisins ekki framar öðrum einstaklingum eða fyrirtækjum varðandi endurnýjun þess (National
Parks Omnibus Management Act, 1998). Ákveðið var að aðeins yrðu veitt tvö leyfi (CUA) til
23

köfunar að undangengnu samkeppnisvali (Competitive Selection Process) þar sem eftirfarandi
þættir voru hafðir til hliðsjónar: verndun auðlindarinnar, geta umsækjenda til þess uppfylla
öryggiskröfur og geta umsækjenda til þess að eiga samskipti við NPS á áhrifaríkan hátt (Federal
Business Opportunities, 2007). Árlega greiða leyfishafar 880 dollara (um 120 þúsund íslenskar
krónur á núverandi gengi) til Lake Mead National Recreation Area fyrir leyfið (H. Grigg,
munnleg heimild 23. október 2014)
Fyrirkomulagið með leyfin var tekið upp í júlí árið 2007 og upphófst þá sex mánaða
prufutímabil þar sem fyrirtækin tvö fengu takmarkað leyfi til sölu á þjónustu sinni (National
Park Service, 2007). Prufutímabilið var nýtt til þess að meta hversu vel leyfishöfum gengi að
vernda og stjórna svæðinu í kringum flakið (Marine Protected Areas, 2007). Hver
leiðsögumaður hafði leyfi til þess að hafa með sér tvo viðskiptavini í hverja köfun og
leiðsögumenn máttu fara samtals fjórum sinnum niður að flakinu í hverri viku (8 viðskiptavinir
í heildina). Á prufutímanum máttu 100 gestir kafa að flakinu og var þeim skipt jafnt á milli
fyrirtækjanna tveggja. Fyrir hverja köfun var nauðsynlegt að leggja fram öryggis- og
neyðaráætlun (National Park Service, 2007). Í desember sama ár var leyfistími hvors fyrirtækis
lengdur í eitt ár en NPS áskildi sér rétt til þess að sinna reglubundnu eftirliti þar sem áhrif kafara
á auðlindina yrðu metin. Meðal þeirra atriða sem yrðu metin voru skemmdir á yfirborði flaksins,
skemmdir á álhúð vélarinnar, þjófnaður úr flakinu eða flutningur á lausum munum (Federal
Business Opportunities, 2007). Stuðst var við atriðin sem koma fram í töflu 1 við mat á
burðarþoli svæðisins.
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Tafla 1. Burðarþol svæðisins í kringum flak B-29 vélarinnar á botni Lake Mead er metið samkvæmt
töflunni (Heimild: Federal Business Opportunities, 2007).

Mat á aðstæðum

Viðbrögð

Engin greinanleg áhrif á svæðinu.

NPS gæti tvöfaldað burðarþol svæðisins,
endurmat að þremur mánuðum liðnum.

Lítil áhrif greinanleg á svæðinu (til dæmis að NPS gæti aukið burðarþol svæðisins um 1/3,
hlutir hafi verið færðir úr stað).

endurmat að þremur mánuðum liðnum.

Áhrifa gætir á svæðinu (til dæmis skemmdir á NPS gæti stöðvað tímabundið leyfi til köfunar
álhúð flaksins).

að flakinu, endurmat á aðgengi til köfunar og
burðarþoli.

Miklar skemmdir á svæðinu (til dæmis NPS gæti lokað svæðinu fyrir köfun.
þjófnaður úr flakinu eða miklar skemmdir á
því).

Í nóvember árið 2014 voru leyfin tvö auglýst aftur til umsóknar en forsendur fyrir veitingu
þeirra höfðu breyst auk þess sem gildistími hvors leyfis var lengdur úr einu ári í tvö (Federal
Business Opportunities, 2014). Ennþá var leyfilegt að fara með 100 manns niður að flakinu á
ári auk þess sem leyfishafar höfðu ótakmarkað leyfi til þess að kenna köfun á öðrum svæðum
innan verndarsvæðisins (National Park Service, 2014). Verndun auðlindarinnar var höfð að
leiðarljósi við val á leyfishöfum og voru þeir metnir út frá fyrri reynslu, starfsáætlun
umsækjenda og tryggingum þeirra. Umsækjendum var raðað í röð eftir hæfni og einkunn gefin
fyrir hvern þátt sem standast þurfti. Reynsla umsækjenda var metin af sérfræðingum og var það
gert með því að yfirfara þau skírteini sem umsækjendur lögðu fram. Hver og einn umsækjandi
var metinn til þess að tryggja að hann hefði hlotið viðeigandi þjálfun og byggi yfir nægilegri
reynslu til þess að kafa á svæðinu á öruggan hátt. Auk þess þurftu umsækjendur að uppfylla
ákveðnar kröfur til þess að mega fara með hópa niður að flakinu (Federal Business
Opportunities, 2014).
Starfsáætlun umsækjenda var metin af matsnefnd og þeir þættir sem hafðir voru til hliðsjónar
voru verndun auðlindarinnar, geta umsækjenda til þess að starfa á öruggan hátt og geta
viðkomandi til þess að starfa með NPS. Að lokum voru tryggingar umsækjenda metnar en þeir
þættir sem hafðir voru til hliðsjónar þar voru geta til þess að starfa af öryggi og geta til þess að
tryggja öryggi starfsmanna og gesta. Í því tilliti voru tryggingaskírteini umsækjenda skoðuð og
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metin til þess að ganga úr skugga um að umsækjendur væru nægilega vel tryggðir kæmi eitthvað
óvænt uppá (Federal Business Opportunities, 2014).

5.4. Stjórntæki í náttúruvernd í Nýja-Sjálandi
Gott orðspor fer af nýsjálenskum stjórnvöldum í umhverfismálum og oft á tíðum er vitnað til
góðs árangurs þeirra í þeim málaflokki. Sem dæmi um góðan árangur þeirra í náttúru- og
umhverfismálum má nefna endurheimt stofna tegunda sem eru í útrýmingarhættu, aðhald þeirra
í kjarnorkumálum og lagasetning sem snýr að náttúru og umhverfi landsins (Department of
Concervation, á.á.a.). Í gildi eru að minnsta kosti fimm lög er varða náttúru og umhverfi NýjaSjálands og eru þau elstu frá árinu 1953 (Department of Concervation, á.á.b.). Árið 1987 tóku
gildi náttúruverndarlög (Concervation Act) og í þeim er kveðið á um stofnun sérstakrar deildar,
Department of Concervation (DOC), sem sér um málefni verndar og lýtur sú deild stjórn
ráðherra verndarmála (Concervation Act, 1987). Deildin sér um stjórn verndaðra svæða, bæði
á landi og legi, í Nýja-Sjálandi (Department of Concervation, á.á.c.). Hlutverk deildarinnar eru
meðal annars stjórnun þjóðgarða, uppbygging og viðhald á aðstöðu til útivistar, að vera leiðandi
í rannsóknum í náttúruvernd og samvinna við ferðaþjónustufyrirtæki og aðra sem reka starfsemi
á vernduðu landi í opinberri eigu (Department of Concervation, á.á.d.). Ferðaþjónusta hefur
aukist gríðarlega í Nýja-Sjálandi síðustu áratugi og hefur hún þróast yfir í að vera einn stærsti
atvinnuvegurinn þar í landi (Grant, 1990). Í lok september árið 2014 höfðu rúmlega 2,8
milljónir ferðamanna komið til Nýja-Sjálands fyrstu 9 mánuði þess árs. Spá til ársins 2019 gerir
ráð fyrir 2,9% vexti í komu ferðamanna til landsins og að það ár muni 3,1 milljón manna sækja
Nýja-Sjáland heim (Ministry of Business, Innovation and Employment, 2014). Í Nýja-Sjálandi
eru 14 þjóðgarðar (Department of Concervation, á.á.e.) og heimsækja um 30% erlendra
ferðamanna að minnsta kosti einn þjóðgarð á ferðalagi sínu (Department of Concervation,
á.á.f.). Eitt af stjórntækjum nýsjálenskra stjórnvalda í málum sem snúa að náttúruvernd og
stjórnun á fjölsóttum ferðamannastöðum, eins og til dæmis þjóðgörðum, er sala sérleyfa til
þeirra sem hyggjast reka atvinnustarfsemi á vernduðu landi.

5.4.1. Sérleyfi (Concessions) á verndarsvæðum
Í náttúruverndarlögum Nýja – Sjálands sem hafa verið í gildi frá árinu 1987 er kveðið á um að
enginn skuli halda úti starfsemi á vernduðum svæðum nema að hafa til þess svokallað sérleyfi
(concession) (Concervation Act, 1987). Dæmi um starfsemi innan verndarsvæða í NýjaSjálandi sem krefjast sérleyfis eru til dæmis leiðsögn af öllu tagi, sala á gistingu,
flutningsþjónusta á landi, í lofti og á legi, beit dýra og lagning raforkulína (Department of
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Concervation, á.á.g.). Sala á ferðum þar sem leiðsögumaður fer með einstaklinga eða hópa í
köfun innan verndarsvæða krefst einnig sérleyfis (S. Thompson, munnleg heimild 19. október
2014). Hægt er að sækja um sérleyfi til ráðherra verndarmála (Minister of Concervation) og eru
skilmálar þeirra mismunandi (Concervation Act, 1987). Þær umsóknir sem berast um sérleyfi
fyrir ákveðna starfsemi fara flestar í umhverfismat. Í þeim tilfellum þar sem gert er ráð fyrir að
áhrif starfseminnar verði veruleg, starfsemin muni ná yfir langt tímabil eða sérleyfishafi hafi
einkarétt til þess að nýta svæðið sem um ræðir, ráðfærir leyfisveitandi sig við ýmsa aðila sem
málið varðar. Einnig er heimild fyrir því að setja skilyrði fyrir veitingu sérleyfisins til þess að
draga úr áhrifum starfseminnar og til þess að stuðla að öryggi. Auk þess er hægt að krefjast
rannsókna og eftirlits með starfseminni (Department of Concervation, 2008). Sérleyfin er hægt
að veita til 10 ára í senn og í þeim tilfellum eru þau ekki endurnýjanleg að þeim tíma liðnum.
Sérleyfi skal ekki vera í gildi lengur en 30 ár í senn en ráðherra getur þó við vissar aðstæður
veitt leyfi sem gildir í allt að 60 ár. Sérleyfishafar skulu greiða leigu, gjald og þóknun til
ráðuneytisins og getur ráðuneytið ákvarðað hvort greiða skuli markaðsvirði fyrir sérleyfin.
Þegar tekin er ákvörðun um hvort fyrirtæki beri að greiða markaðsvirði fyrir sérleyfi sitt er höfð
hliðsjón af eðli starfseminnar og áhrifum hennar á landið sem um ræðir. Einnig kemur fram í
lögunum að leiga, gjöld og þóknanir skuli endurskoðuð eigi sjaldnar en á þriggja ára fresti
(Concervation Act, 1987). Í gjaldinu sem innheimt er af sérleyfishöfum felst meðal annars gjald
sem greitt er árlega fyrir stjórnun (annual management fee to cover administration time). Ef
fylgjast þarf með áhrifum af starfsemi rekstursins ber sérleyfishafa að greiða eftirlitsgjald. Þegar
um leiðsögufyrirtæki er að ræða er greitt gjald fyrir hvern einstakling sem fer um svæðið. Ef
um leigu á landi er að ræða er greitt árlegt leigugjald (Department of Concervation, á.á.h.).
Sérleyfishafar hafa möguleika á að breyta starfsemi sinni á einhvern hátt á meðan leyfið er í
gildi. Aðeins er mögulegt að gera minniháttar breytingar á starfseminni en til dæmis breytingar
á staðsetningu starfseminnar, aukið umfang eða aukin áhrif hennar krefjast þess að sótt sé um
nýtt leyfi. Óski sérleyfishafi eftir breytingu á leyfinu ber hann kostnaðinn sem af því hlýst
(Department of Concervation, á.á.h.).

5.4.2 Sérleyfi fyrir takmarkaðar auðlindir (Limited Supply Concessions)
Fjölgun ferðamanna í þjóðgörðum og á verndarsvæðum í Nýja-Sjálandi veldur því að mikið
álag skapast á þessum svæðum. Vísbendingar eru um að sum svæði séu komin að þolmörkum
vegna hins mikla álags sem á þeim er. Sums staðar veldur fjöldi ferðamanna og troðningur því
að upplifun ferðamannanna verður neikvæðari en ella. Annars staðar getur jafnvel lítill fjöldi
ferðamanna haft slæm áhrif á viðkvæm svæði eins og til dæmis á gróður í fjalllendi (Tourism
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Industry Association New Zealand, 2006). Hjá þeirri deild sem sér um málefni verndar
(Department of Concervation, DOC) í Nýja-Sjálandi er sífellt verið að betrumbæta stjórnun á
sérleyfum. Frá 2006-2008 voru þróaðir þrír nýir ferlar sem snúa að sérleyfum. Einn þeirra var
úthlutun sérleyfa í þeim aðstæðum þar sem auðlindir eru takmarkaðar. Þar komust DOC,
ráðuneyti ferðamála (Ministry of Tourism) og Samtök aðila í ferðaiðnaði (Tourism Industry
Association) að samkomulagi um úthlutun sérleyfa þar sem notkun þarf að vera takmörkuð svo
svæðin haldi verndargildi sínu (Department of Concervation, 2008). Slíkar ráðstafanir, það er
að segja takmörkun á úthlutun sérleyfa á opinberu verndarsvæði, eru ekki þær fyrstu sem gripið
er til en í sumum tilfellum eru þær nauðsynlegar. Á það einkum við um þau svæði þar sem
ásókn ferðamanna er mikil og grunngildum svæðisins er stefnt í hættu. Í þeim tilfellum þar sem
DOC telur tilefni til þess að grípa til slíkra ráðstafana og enginn sérleyfishafi er til staðar er
sérleyfum úthlutað í gegnum opið útboð, oftast í formi tilboða (tender). Þar sem handhafi
sérleyfis er til staðar er honum veittur forgangur að því að sækja aftur um sérleyfið (Preferential
Right to Apply, PRA). Þeir handhafar sérleyfis sem boðinn er slíkur forgangur verða að uppfylla
nokkur skilyrði og má þar meðal annars nefna að viðkomandi skal hafa uppfyllt alla skilmála
þess sérleyfis sem hann er handhafi að auk þess sem viðkomandi handhafi sérleyfis má ekki
hafa gerst brotlegur við þau lög sem um sérleyfin gilda. Í þeim tilfellum sem handhöfum
sérleyfis er boðinn forgangur að umsókn um takmarkað sérleyfi (Limited Supply Concession,
LSC) er ekki haldið útboð en umsækjendur þurfta samt sem áður að fara í gegnum hefðbundið
umsóknar- og matsferli. Einungis er leyfilegt fyrir handhafa sérleyfis sem hyggst sækja um
takmarkað sérleyfi (LSC) að halda sig við eins eða svipaða starfsemi og áður á sama stað og
áður. Meiriháttar breytingar á starfsemi handhafa sérleyfis krefst þess að haldið sé útboð vegna
starfseminnar (Department of Concervation, Tourism Industry Association and Ministry of
Tourism, 2008).
Gildistími sérleyfa þar sem auðlindir eru takmarkaðar eru yfirleitt 15-20 ár. Í þeim tilfellum þar
sem sérleyfishafar hafa fjárfest í dýrum og miklum innviðum, til dæmis þyrlum, flugvélum eða
bátum, gilda sérleyfin almennt í 20 ár. Sérleyfishafar geta óskað eftir því að leyfið gildi styttra
en 15-20 ár. Sérleyfi þeirra sem fjárfest hafa til dæmis í byggingum á vernduðu landi gildir
lengur en 20 ár en þó ekki lengur en 30 ár. Í mjög sérstökum tilvikum getur sérleyfi gilt í 60 ár
(Department of Concervation, Tourism Industry Association and Ministry of Tourism, 2008).
Sem dæmi um takmarkaðan fjölda sérleyfa má nefna leyfi fyrir því að lenda þyrlu á Fox og
Franz Josef jöklunum í Westland Tai Poutini þjóðgarðinum í Nýja-Sjálandi. Þar hafa þrjú
fyrirtæki, sem sérhæfa sig í að fljúga með ferðamenn upp á jöklana, sérleyfi og hefur hvert
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þeirra leyfi til þess að nota þrjár þyrlur. Aðeins er leyfilegt að lenda á fimm stöðum á jöklunum
(Tourism Industry Association New Zealand, 2006). Þessar takmarkanir eru í gildi vegna
ónæðis sem gangandi ferðamenn á svæðinu verða fyrir vegna hávaðans frá þyrlunum. Í
endurskoðaðri verndaráætlun fyrir þjóðgarðinn ætluðu stjórnendur hans að leggja til við
ráðherra verndarmála að lendingar yrðu takmarkaðar við 25 lendingar á hvorn jökul dag hvern
(Department of Concervation, 2013).
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6.

Úrræði fyrir Silfru

6.1. Gjaldtaka á fjölsóttum ferðamannastöðum
Víða um heim eru notaðar aðferðir eins og gjaldtaka til þess að stýra umferð, vernda viðkvæm
svæði og til reksturs á vinsælum ferðamannastöðum eins og hefur verið rakið hér að framan.
Einnig má benda á eyjuna Saba í Austur-Karíbahafi, en þar var stofnað svokallað verndarsvæði
í sjó (marine park) árið 1987. Saba er vinsæll staður fyrir kafara og greiðir hver kafari þrjá
dollara fyrir hverja köfun sem hann framkvæmir. Auk þess greiða þeir sem eru á bátum innan
marka verndarsvæðisins gjald fyrir það (Hawkins, Roberts, Kooistra, Buchan & White, 2005).
Annað dæmi er frá Inkaborginni Machu Picchu í Perú. Þar voru settar takmarkanir á þann fjölda
ferðamanna sem fær að fara um Inka-stíginn á degi hverjum auk þess sem greiða þarf 50 dollara
fyrir að ganga stíginn (Larson & Pouydal, 2012). Athyglisvert er að nokkuð margar rannsóknir
sýna fram á að fólk virðist vera tilbúið að greiða gjald fyrir aðgang að verndarsvæðum í sjó (t.d.
Arin & Kramer, 2002; Casey, Brown & Schuhmann, 2010; Lindsey & Holmes, 2002). Þá er
vilji hjá mörgum til þess að greiða hærra verð en sett er upp ef tryggt er að þeir fjármunir fari í
verndun svæðisins (Peters og Hawkins, 2009). Í samanburðarrannsókn Peters og Hawkins
(2009) kom í ljós að yfirgnæfandi meirihluti almennings var tilbúinn til þess að greiða gjald
fyrir aðgang að verndarsvæðum í sjó (marine parks). Einnig virtist viðhorf til upptöku á
aðgangseyri og jafnvel hækkunar á honum þar sem hann var þegar til staðar, vera jákvætt. Auk
þess kom fram í rannsókn þeirra að þeir gestir sem voru tilbúnir til þess að greiða hærra gjald
vildu að það væri alveg skýrt að peningarnir færu í verndun svæðisins en ekki í sjóði ríkisins.
Rannsókn Thur (2010) leiddi í ljós að vilji gesta til þess að greiða (Willingness to pay, WTP)
fyrir köfun í Bonair National Marine Park var mun meiri en gjaldið sem tekið er fyrir köfun á
svæðinu. Hækkun gjaldsins var ekki talin hafa neikvæð áhrif á aðsókn ferðamanna að svæðinu.
Enn meiri athygli vekja niðurstöður rannsóknar Depondt og Green (2006) sem bentu til þess að
meirihluti rekstraraðila köfunarfyrirtækja á verndarsvæðum sjávar (Marine Protected Areas,
MPA) í Suðaustur-Asíu sem tóku þátt í rannsókninni, voru ekki mótfallnir því að greiða
notendagjald (user fee) til verndar svæðunum. Rannsóknin sýndi meira að segja fram á að þeir
rekstraraðilar sem störfuðu þar sem tekið hafði verið upp notendagjald töldu mjög mikilvægt
fyrir verndarsvæðin að slík gjaldtaka væri til staðar.
Af þessum örfáu dæmum má sjá að aðgangseyrir er vissulega notaður sem stjórntæki á svæðum
sem eru undir miklu álagi og þarfnast verndar. Velta má fyrir sér hvort ein af þeim þremur
leiðum sem nefndar voru í kaflanum hér á undan frá Vatnshelli í þjóðgarðinum Snæfellsjökli,
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Lake Mead í Bandaríkjunum og sérleyfunum í Nýja-Sjálandi sé hugsanleg leið sem hægt væri
að fara við stjórnun í Silfru á Þingvöllum. Væri jafnvel hægt að fara blandaða leið þessara
þriggja aðferða til þess að finna lausn á vandamálinu?

6.2 Eru til önnur úrræði fyrir Silfru en núverandi
fyrirkomulag?
Alls óvíst er hvort hægt sé að nota nákvæmlega sömu aðferðarfræði í Silfru og lýst var í
tengslum við umfjöllun um Vatnshelli, Lake Mead og sérleyfin í Nýja-Sjálandi. Þó er hægt að
líta til þessara leiða og kanna hvort hægt er að nota hugmyndafræðina frá einni þeirra eða jafnvel
blanda saman fleiri en einni aðferð og aðlaga að aðstæðum í Silfru. Forsendan fyrir því að geta
breytt stjórnuninni og kerfinu sem notast er við í dag í Silfru er breyting á þeim lögum sem um
þjóðgarðinn gilda. Staðfest hefur verið að ekki er lagaheimild fyrir því að selja sérleyfi í Silfru
(Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2012a) og líklegt verður að teljast að breyta þurfi lögunum sama
hvaða leið yrði fyrir valinu af þeim þremur sem áður eru nefndar. Endurskoðun ýmissa ákvæða
laga um þjóðgarðinn á Þingvöllum er líklega ákjósanleg meðal annars í ljósi þess dóms sem
nýverið féll í Hæstarétti Íslands. Í því máli, sem var til umfjöllunar fyrr í þessari ritgerð, var
kafari sem kærður hafði verið fyrir að brjóta þær reglur sem gilda um köfun innan þjóðgarðsins
sýknaður (Dómasafn Hæstaréttar, 563/2014). Af dóminum má ráða að ekki er nóg að
Þingvallanefnd setji reglur heldur þurfa þær að eiga sér stoð í þeim lögum sem um þjóðgarðinn
gilda. Svo hægt sé að bregðast við breyttum aðstæðum og auknum fjölda ferðamanna sem sækja
Þingvelli heim er endurskoðun laganna nauðsynleg.
Ef tekin yrði ákvörðun um að fara í sölu á einhvers konar leyfi til þeirra sem selja ferðir ofan í
Silfru, hvort sem það yrði með útboði, sölu sérleyfis eða öðru fyrirkomulagi, þyrfti að ákveða
hversu mörg leyfi yrðu seld. Markmiðið með því að finna aðra leið til þess að stjórna umferð í
og við Silfru er verndun þessarar takmörkuðu auðlindar með þarfir komandi kynslóða í huga.
Því væri óhjákvæmilegt að fækka þeim rekstraraðilum sem starfa við Silfru. Í upphafi þyrfti að
taka ákvörðun um hversu mörg leyfi yrðu seld. Ljóst er að ekki er hægt að selja aðeins eitt leyfi
því það myndi valda einokun. Ef tvö leyfi yrðu seld gæti það orðið til þess að þeir aðilar gætu
haft með sér samráð um verð. Þrjú leyfi gætu hins vegar haft í för með sér virkari samkeppni.
Með fækkun rekstraraðila er einnig hægt að líta til þess að þeir sem verða leyfishafar myndu
bera meira úr býtum af starfseminni en þegar fleiri rekstraraðilar eru til staðar. Jafnvel þó
rekstraraðilum yrði fækkað er alls ekki víst að ásókn ferðamanna í köfun og yfirborðsköfun í
Silfru muni minnka. Það segir sig sjálft að þó rekstraraðilum verði fækkað en sami fjöldi

31

ferðamanna syndir í gegnum gjána minnkar álagið á henni ekki. Til þess að bregðast við því
væri hægt að taka upp einhvers konar fjöldatakmarkanir líkt og gert er í Lake Mead í
Bandaríkjunum. Þar er áherslan á verndun auðlindarinnar og er það gert með fyrrgreindum
hætti.
Í tilfelli Vatnshellis var ákveðið að fara í útboð á rekstri hellisins. Þar með er komið fordæmi
fyrir því að slíkt sé gert af hálfu ríkisins í tilfellum sem þessum. Að gefnu þessu fordæmi og að
lögunum sem um þjóðgarðinn gilda yrði breytt væri hægt að bjóða út ákveðinn fjölda leyfa, til
dæmis þrjú, til köfunarfyrirtækja sem hefðu áhuga á að starfa við Silfru. Hagstæðustu
tilboðunum yrði tekið og eins og í tilfelli útboðsins í rekstur Vatnshellis yrði litið til fyrri reynslu
verksala og getu hans til þess að standa við skuldbindingar sínar gagnvart þjóðgarðinum á
Þingvöllum. Hugsanlegt væri að þær forsendur sem fyrir valinu lægju yrðu 50% verð og 50%
þjónustugeta umsækjanda. Þetta yrði blönduð leið útboðs eins og í Vatnshelli og valferlis eftir
hæfni líkt og í Lake Mead. Að auki væri hægt að setja á einhvers konar fjöldatakmarkanir, til
dæmis ákveðinn fjöldi kafara og yfirborðskafara á dag sem mættu fara ofan í gjána. Slíkt
fyrirkomulag er bæði í Lake Mead og í Vatnshelli og í báðum tilfellum er markmiðið að vernda
takmarkaða auðlind. Við ákvörðun um lengd samningstíma væri hægt að líta til þess að
rekstraraðilar þurfa að fjárfesta í búnaði sem notaður er við starfsemina. Líkt og gert er í NýjaSjálandi væri hægt að líta til þeirra fjárfestinga og hversu lengi sá búnaður dugar við ákvörðun
á lengd samningstíma. Eins og áður myndi þjóðgarðurinn sjá um að aðstaða fyrir kafara væri
til staðar og einnig um viðhald og endurnýjun á stígum, bílastæði og öðru því sem þarf að vera
til staðar svo starfsemin þrífist, auk eftirlits. Þær tekjur sem fengjust frá verksölum yrðu nýttar
til þess að standa undir þeim kostnaði sem skapast við að búa til þá umgjörð sem nauðsynleg er
fyrir starfsemina auk utanumhalds og eftirlits með henni.
Þingvallaþjóðgarður getur þó einnig litið til aðferðarinnar hjá Lake Mead National Recreation
Area en í tilfelli Silfru yrðu gefin út þrjú leyfi, í stað tveggja, til rekstraraðila sem áhuga hefðu
á að starfa þar. Í gang yrði sett valferli þar sem ákveðnar kröfur yrðu settar fram til umsækjenda
og leyfunum yrði úthlutað til hæfustu aðilanna. Greitt yrði eitt ákveðið árgjald fyrir hvert leyfi.
Megináherslan í þessari hugmyndafræði er á verndun auðlindarinnar. Mikið er hugsað um
burðarþol svæðisins og endurmat á aðstæðum er í gangi allt leyfistímabilið. Líkt og í Lake Mead
og í tillögunni sem lögð var fram hér að ofan yrðu fjöldatakmarkanir í gildi þar sem miðað væri
við að ákveðinn fjöldi kafara og yfirborðskafara færi í gegnum gjána á degi hverjum. Sama
hugmyndafræði yrði notuð við ákvörðun samningstíma og reifuð var hér á undan. Sem fyrr yrði
féð nýtt til uppbyggingar, viðhalds og eftirlits í og við Silfru.
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Hugmyndafræðin á bak við sérleyfi líkt og þau sem eru í Nýja-Sjálandi er að sá sem hefur tekjur
af því að nýta verndað land greiðir fyrir það gjald. Í Silfru væri hægt að styðjast við
hugmyndafræðina á bakvið sérleyfi fyrir takmarkaðar auðlindir (limited supply concession,
LSC). Með því að grípa til slíkra ráðstafana við Silfru væri verið að takmarka aðgang að
auðlindinni með það að leiðarljósi að hún haldi verndargildi sínu. Sérleyfi fyrir takmarkaðar
auðlindir myndi setja leyfishöfum ákveðnar skorður varðandi notkun á Silfru og landinu í
kringum hana. Sérleyfin væri hægt að bjóða út og fjöldi sérleyfishafa gæti verið þrír eins og í
dæmunum hér að ofan. Rekstraraðilar myndu greiða árgjald fyrir sérleyfið auk þess sem hægt
væri að fara svipaða leið og í Nýja-Sjálandi þar sem greitt er gjald fyrir hvern þann sem fer um
svæðið í þeim tilfellum þar sem um leiðsögn er að ræða. Sem fyrr yrði fjöldi gesta á dag í Silfru
takmarkaður til þess að vernda auðlindina. Við val á sérleyfishöfum yrði litið til fyrri reynslu
umsækjenda og hæfni þeirra til þess að starfa eftir þeim reglum sem settar yrðu um starfsemina
í Silfru. Við ákvörðun á lengd samningstíma yrði sem fyrr tekið tillit til þeirra fjárfestinga sem
rekstraraðilar þurfa að takast á hendur þegar þeir hefja rekstur. Í tilfelli takmarkaðra sérleyfa
væri hægt að nýta hugmyndafræðina frá Lake Mead um burðarþolsmælingar til þess að meta
ástand gjárinnar og umhverfis hennar reglulega yfir samningstímann. Það væri til dæmis hægt
að gera með því að meta rof á gróðurþekju í kringum gjána, eftirliti með fjölda kafara á dag og
sýnatöku úr gjánni til þess að meta áhrif ferðamanna á lífríki hennar.
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Lokaorð
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum er vinsæll viðkomustaður ferðamanna. Árið 2014 sóttu hátt í 600
þúsund manns þjóðgarðinn heim (Rögnvaldur Guðmundsson, 2014). Svæðið er rómað fyrir
náttúrufegurð og mikla sögu en það er á heimsminjaskrá Menningarmálastofnunar Sameinuðu
þjóðanna (UNESCO) sem menningarminjar (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.a.). Gestir og
gangandi geta fundið sér ýmislegt til afþreyingar innan þjóðgarðsins og má þar nefna
gönguferðir og veiðar í Þingvallavatni. Auk þess er leyfilegt að kafa í tveimur gjám innan
þjóðgarðsins, Davíðsgjá og Silfru. Silfra er talin vera einn besti staður til köfunar á Íslandi
(Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.b.) og sumir telja hana jafnvel vera á heimsmælikvarða (t.d.
Sportdiver, á.á.; Bremner, 2012). Vinsældir köfunar í Silfru hafa aukist til muna síðastliðin ár.
Gjáin sjálf og umhverfi hennar hafa látið á sjá vegna ágangs og árið 2011 var ljóst að grípa
þyrfti til einhverra ráðstafana til þess að stjórna umferð í og við Silfru betur. Á þeim tíma
störfuðu fimm fyrirtæki sem seldu ferðir í köfun í gjána (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2011).
Úr varð að árið 2013 voru tekin upp gestagjöld sem standa áttu undir kostnaði við þá þjónustu
sem veitt var köfurum og þeirri aðstöðu sem komið hafði verið upp fyrir þá (Þjóðgarðurinn á
Þingvöllum, á.á.b.). Við Silfru starfa nú, árið 2015, sjö fyrirtæki sem selja ferðir í köfun í gjána
(Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2014). Fjöldi þeirra ferðamanna sem kafa í Silfru á ári hverju
hefur aukist þrátt fyrir upptöku gestagjaldanna (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2015). Því er ljóst
að álagið á Silfru og umhverfi hennar hefur ekki minnkað heldur hefur það þvert á móti aukist.
Má rekja það til þess að hvorki er þak á því hversu margir rekstraraðilar mega starfa við Silfru
né á þeim fjölda ferðamanna sem mega kafa á hverjum degi í gjánni. Gestagjöldin hafa því ekki
skilað tilætluðum árangri og því þarf að leita annarra leiða til þess að koma í veg fyrir að Silfra
og umhverfi hennar verði fyrir óafturkræfum skemmdum. Í þessari ritgerð voru kynntar þrjár
leiðir sem farnar hafa verið við stjórnun takmarkaðra auðlinda. Þær eru útboð í rekstur
Vatnshellis í Purkhólahrauni, sala á leyfum til köfunar í Lake Mead í Bandaríkjunum að
undangengnu samkeppnisvali og sérleyfi sem rekstraraðilum hvers konar atvinnustarfsemi á
verndarsvæðum í Nýja-Sjálandi er skylt að verða sér út um. Rannsóknarspurningin er: Eru aðrar
leiðir færar til þess að stjórna umferð í og við Silfru en núverandi fyrirkomulag? Svarið við
þeirri spurningu er já, það eru aðrar leiðir færar en forsenda þess að hægt sé að taka upp nýtt
kerfi sem felur í sér gjaldtöku innan þjóðgarðsins er að þeim lögum sem um þjóðgarðinn gilda
verði breytt. Leiðirnar þrjár, sem kynntar voru í þessari ritgerð, hafa allar þann kost að hægt er
að stjórna betur fjölda þeirra sem selja þjónustu sína við Silfru auk þess sem þær bjóða allar
uppá að hægt er að hafa stjórn á því hversu margir kafa í gjánni á degi hverjum. Hægt væri að
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nota leiðirnar stakar eða fara blandaða leið tveggja leiða og aðlaga þær að þeim aðstæðum sem
eru í Silfru. Ljóst er að grípa þarf til aðgerða til þess að ná betri tökum á stjórnun þeirrar
takmörkuðu auðlindar sem Silfra er.
Segja má að vandamálin í ferðaþjónustu hér á landi kristallist í Silfru. Þar fer ótakmarkaður
fjöldi ferðamanna um, fjöldi rekstraraðila er einnig ótakmarkaður, fjárskortur til uppbyggingar
innviða er áberandi og svo mætti lengi telja. Leiðirnar þrjár sem kynntar voru hér að ofan
takmarkast ekki við stjórnun umferðar í og við Silfru heldur væri hægt að yfirfæra þær á
stjórnun ferðamannastaða almennt hérlendis. Í ljósi þeirrar umræðu sem skapast hefur hér á
landi varðandi gjaldtöku á ferðamannastöðum (t.d. Ríkisútvarpið, 2013a; Árni Geirsson &
Kristín Rós Jóhannesdóttir, 2013; Ríkisútvarpið, 2013b) og hvað sé til ráða til þess að afla
svæðunum tekna til reksturs og viðhalds er ekki úr vegi að líta til þessara leiða. Þær eru
raunverulegar, eru notaðar bæði hérlendis og erlendis og aðferðarfræði þeirra væri vel hægt að
yfirfæra á aðstæður á Íslandi. Hægt væri að nýta hugmyndafræði þeirra, blanda þeim saman eða
nota þær einar og sér og búa til kerfi gjaldtöku á ferðamannastöðum. Ljóst er að grípa þarf til
einhverra aðgerða til þess að koma í veg fyrir að takmarkaðar auðlindir þessa lands verði fyrir
óbætanlegum skaða. Leiðirnar þrjár eru innlegg í þá umræðu.
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