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Viðhorf ferðamanna til vindmylla  

Anna Dóra Sæþórsdóttir 
Guðmundur Björnsson 
Rannveig Ólafsdóttir 

Vindmyllur eru nýr orkukostur hér á landi. Landsvirkjun hefur nú til skoðunar að reisa 

um 80 vindmyllur með allt að 200 MW orkuvinnslu norðaustan við Búrfell í Þjórsárdal. 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf ferðamanna til fyrirhugaðra 

vindmylla og til virkjunar vindorku á Íslandi. Verkefnið var unnið fyrir Landsvirkjun 

vegna mats á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Verkefnisstjórar eru Anna Dóra 

Sæþórsdóttir dósent og Rannveig Ólafsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands. Mikill 

hluti sjálfrar rannsóknarvinnunnar, þar með talið gagnaöflun (dreifing spurningalista 

og viðtöl við ferðamenn) og úrvinnsla, hefur hvílt á herðum Guðmundar Björnssonar, 

MS nema í ferðamálafræði við Háskóla Íslands og byggir MS verkefni hans á þeirri 

vinnu. Ítarlega umfjöllun um niðurstöðurnar má finna í skýrslunni Áhrif vindmylla í 

Búrfellslundi á ferðamenn (Anna Dóra Sæþórsdóttir, Guðmundur Björnsson og Rannveig 

Ólafsdóttir, 2015).  

Áhrifasvæði Búrfellslundar með tilliti til ferðamanna 

Búrfellslundur er um 34 km2 að stærð og einkennist af hraun- og sandsléttu beggja 

vegna Þjórsár. Þetta svæði er að mati Landsvirkjunar talið mjög hentugt til framleiðslu 

vindorku (Mannvit, 2014). Langtíma veðurmælingar sýna að vindur er þarna nokkuð 

stöðugur og öflugur en því valda landfræðilegar aðstæður þar sem vindstrengur 

streymir ofan af hálendinu og magnast upp á milli Næfurholtsfjalla og Búrfells. Þá 

telur Landsvirkjun hagræði vera í því að hafa vindmyllur staðsettar nálægt núverandi 

vatnsaflsvirkjunum þar sem stutt er í tengivirki  þannig að auðvelt sé að tengjast inn á 

núverandi dreifikerfi raforkunnar. (Mannvit, 2014). Landsvirkjun rekur nú þegar sex 

vatnsaflsvirkjanir á Þjórsár-Tungnaársvæðinu og eru fyrirhugaðar vindmyllur í 

Búrfellslundi því að hluta til inni á orkuvinnslusvæði sem óhjákvæmilega hefur orðið 

fyrir raski í gegnum árin. Búrfellslundur teygir sig hins vegar austur fyrir Þjórsá að 

Sölvahrauni og í átt að Áfangagili, en það svæði er í dag svo til mannvirkjalaust að 

undanskyldum malarvegum auk vikurnáma. Eðli og sýnileiki vindmyllanna er töluvert 

frábrugðinn þeim mannvirkjum sem eru á svæðinu vegna vatnsaflsvirkjananna. Þau 

mannvirki sem eru á svæðinu vegna vatnsaflsvirkjanna eru t.d. stíflur, veituskurðir, 

lokuvirki, raflínur, tengivirki, afstöðvar sem eru að mestu byggðar inn í landslagið og 

malbikaðir vegir. Enn fremur er vatni miðlað um uppistöðulónin Þórisvatn, 

Hágöngulón og Kvíslaveitu auk þess sem minni miðlunarmannvirki eru við hverja 

virkjun, eins og t.d. Krókslón, Sultartangalón, Bjarnarlón, Hrauneyjalón og 

Vatnsfellslón.  

Þjóðleiðin um Þjórsárdal er uppbyggður malbikaður vegur sem liggur í gegnum 

fyrirhugaðan Búrfellslund að vestanverðu. Hún tengist meðal annars Sprengisandsleið 

rétt við hálendishótelið í Hrauneyjum. Þaðan liggja einnig leiðir inn á vinsæla 

áfangastaði hálendisins eins og Landmannalaugar og Veiðivötn. Á svæði 

Búrfellslundar austan Þjórsár eru hins vegar malarvegir. Í jaðri Búrfellslundar að 

sunnanverðu liggur Dómadalsleið til austurs um norðurjaðar Heklu og inn á Friðland 
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að Fjallabaki þar sem hún tengist inn á Fjallabaksleið nyrðri. Rétt við fyrirhugaðan 

Búrfellslund eru auk Hrauneyja gististaðirnir Hólaskógur og Áfangagil. 

Vindmyllurnar mun sjást víða að (mynd 1). Þeir sem aka munu um Þjórsárdalsveg 

(nr. 32) ofan Búrfells, Landveg (nr. 26) á móts við Heklu, Dómadalsleið vestan 

Valahnjúka og að norðan á móts við Hrauneyjar munu koma til með að sjá 

vindmyllurnar í Búrfellslundi. Þetta þýðir að allir ferðamenn sem eru á leið um 

Sprengisandsleið eða Fjallabak munu sjá vindmyllurnar og á nokkra kílómetra kafla 

muna þeir þurfa að aka í gegnum vindmyllusvæðið.   

Í Búrfellslundi sjálfum er ekki mikið um viðkomustaði ferðamanna en eitthvað er 

um að ferðamenn stoppi við vegamót Dómadals- og Landvegar sem eru í suður jaðri 

fyrirhugaðs Búrfellslundar. Þar er vinsælt að taka myndir af Heklu og þar hefur verið 

komið fyrir nokkrum upplýsingaskiltum fyrir ferðamenn. Tröllkonuhlaup og 

Fossabrekkur eru einnig viðkomustaðir sumra sem fara um þessar slóðir og munu 

vindmyllurnar sjást glöggt frá báðum þessum stöðum. Einnig má geta þess að frá 

algengasta uppgöngustað á Heklu mun fyrirhugaður Búrfellslundur blasa við úr vestri. 

Vindmyllurnar munu einnig sjást frá Hólaskógi með Heklu í bakgrunni sem og frá 

Áfangagili. Á báðum þessum stöðum hefur nokkur fjöldi ferðamanna viðdvöl og eru 

þeir vinsælir gististaðir, sérstaklega hjá göngu- og hestamönnum. Þeir eru margir 

hverjir á leið á milli þessara tveggja staða og munu þurfa að fara í gegnum Búrfellslund 

á þeirri leið. Þá er nokkur fjöldi göngumanna sem gengur svokallaða Hellismannaleið 

en sjónræn áhrif frá vindmyllunum í Búrfellslundi munu fylgja þeim stóran hluta 

leiðarinnar. Vindmyllurnar munu einnig sjást af Háafossvegi (nr. 332) en þó nokkur 

fjöldi ferðamanna leggur leið sína að Háafossi og sumir aka áfram línuleiðina sem 

liggur vestur að Gullfoss. Áhrif vindmyllanna á ferðamennsku og útivist koma til með 

að vera mest þar sem þessara sjónrænu áhrifa mun gæta, en sökum eðlis 

ferðamennsku verður áhrifasvæðið mun stærra.  
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Mynd 1. Sýnileiki Búrfellslundar 

Félagsleg smíð víðerna 

Fyrirhugaður Búrfellslundur er innan skilgreindra marka miðhálendisins eins og þau 

mörk eru skilgreind í svæðisskipulagi fyrir Miðhálendið (Umhverfisráðuneytið og 

Skipulagstofnun, 1999). Rannsóknir sýna að eitt meginaðdráttarafl Miðhálendis Íslands 

fyrir ferðamennsku er ósnortin náttúra eða víðerni (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2010, 
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2013; Anna Dóra Sæþórsdóttir og Gyða Þórhallsdóttir, 2013). Víðerni eru þannig 

mikilvæg auðlind íslenskrar ferðaþjónustu en samkvæmt könnun Ferðamálastofu  

(2014a) fór rúmlega þriðjungur (36%) erlendra sumargesta inn á hálendið sumarið 

2014, og  er hálendið sérstaklega mikilvægt fyrir ákveðna markhópa, en um 43% Ítala, 

39% Þjóðverja, Svisslendinga og Belga, 31% Hollendinga og 30% Frakka heimsóttu 

hálendið það sumar (Ferðamálastofa, 2014a). Auk erlendra ferðamanna ferðast 

Íslendingar einnig um hálendið og fer fjöldi þeirra vaxandi ár frá ári, en um 10% 

landsmanna heimsóttu hálendið sumarið 2010, um 11% sumarið 2011, um 13% 

sumarið 2012 og tæp 15% sumarið 2013 (Ferðamálastofa, 2014b).  

Vindmyllur breyta ásýnd lands og þar með upplifun fólks sem fer um þau svæði 

þar sem vindmyllur hafa verið reistar. Upplifun á landslagi er meðal annars tengd 

menningu og þeirri merkingu sem sett er á ákveðið landslag og þeim viðbrögðum eru 

talið er viðeigandi af samfélaginu eða samfélagshópum að viðkomandi landslag kalli 

fram (Cosgrove, 1984). Munur er á upplifun fólks á landslagi eftir því hvort um er að 

ræða íbúa eða aðkomufólk (Frantál og Kunc, 2011). Urry (2002) bendir á að skynjun 

heimafólks á fegurð lands kemur ekki eingöngu í gegnum það sem það sér heldur 

byggist upplifun þeirra af landslagi á margvíslegum kynnum þeirra af landinu og þeim 

tengslum sem það hefur haft við það. Aðkomufólk upplifir landslagið hins vegar fyrst 

og fremst með því að horfa á það og byggir upplifun þeirra að mestu leyti á fyrstu 

hughrifum auk ýmissa fyrirfram mótaðra hugmynda þeirra um svæðið. Ferðamenn 

skynja náttúrulegt landslag almennt jákvæðara en landslagi sem hefur nýlega verið 

umbreytt af mannavöldum (Frantál og Kunc, 2011). Það er þó að hluta til háð hvers 

konar mannvirki um er að ræða og eru t.d. viðhorf ferðamanna til 

fjarskiptamannvirkja jákvæðari en til ýmissa iðnaðarmannvirkja (Park, Jorgensen, 

Swanwick og Seman, 2008). Umræðan um loftslagsbreytingar hefur jafnframt gert 

ferðamenn jákvæðari í garð mannvirkja endurnýjanlegra orkugjafa eins og t.d. 

vindmylla (Frantál og Kunc, 2011).  

Vísindabylting 17. aldar og sú nýtingarstefna sem hún leiddi af sér hefur haft 

veigamikil áhrif á náttúrusýn Vesturlandabúa og hvernig þeir hafa nýtt náttúruna til að 

bæta lífskjör manna. Rómantíska stefnan hefur sömuleiðis haft mikil áhrif á náttúrusýn 

manna frá lokum 18. aldar en í henni voru víðerni upphafin. Þau vöktu óttablendna 

hrifningu sem oft var lýst með hugtakinu ægifegurð (sublime) (Macnaghten og Urry, 

1998). Hugmyndin um verndun víðerna (wilderness) varð til í Bandaríkjunum og byggir 

á anda náttúrurómantíkur og var andsvar við nýtingarhyggju landbúnaðar- og 

iðnaðarsamfélagsins.  

Sumir fræðimenn (t.d. Cronon, 1995; Demeritt, 2002) gagnrýna víðernishugtakið 

og benda á að í raun séu víðernin ekki raunveruleg heldur séu þau miklu heldur 

hugmynd eða ímynd. Þessi hugmynd byggir á ákveðinni fyrirfram mótaðri hugmynd 

um hið náttúrulega, hvernig það er og hvernig það á að vera. Í gegnum tilfinningar og 

sögulegar rætur fá svæði ákveðna merkingu. Þannig er hálendis Íslands í hugum flestra 

ferðamanna víðerni þrátt fyrir að mannshöndin hafi komið þar víða við. Virkjanir, 

vegir, skálar og ummerki eftir ferðamenn eins og utanvegaakstur og rof úr 

göngustígum hafa lítið náð að varpa skugga á hugmyndina um svæðið sem ósnortna 

náttúru. Þetta sýnir að gestir hálendisins sjá það sem þeir vilja sjá og búa til og 

viðhalda í hugum sér ímyndinni um hálendið sem víðerni. Þessi félagslega smíð (social 

construction) um óbyggðir Íslands endurspeglar hvernig víðerni eru að mörgu leyti 

huglæg nálgun en ekki hlutlægur raunveruleiki.  

Aðferðir 

Spurningalistum var dreift í þrjár vikur; 16. til 22. júlí og 28. júlí til 11. ágúst. Að degi 

til var spurningalistunum dreift á þremur stöðum, þ.e. í Hálendismiðstöðinni í 
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Hrauneyjum, við gatnamót Landvegar og Dómadalsleiðar og við 

rannsóknarvindmyllurnar tvær norðan Búrfells. Fljótlega kom í ljós að mjög fáir 

stoppuðu við rannsóknarvindmyllurnar og var því hætt að dreifa spurningalistum þar. 

Á kvöldin heimsóttu rannsakendur gististaðina Áfangagil og Hólaskóg og lögðu 

spurningalista fyrir þá sem þar gistu. Endanleg stærð úrtaksins var 1351 svar. 

Spurningalistinn samanstóð af 29 spurningum, margar hverjar í nokkrum liðum. 

Flokka má efni spurninganna í eftirfarandi sjö flokka: 

 

1. Almennar bakgrunns spurningar um aldur, kyn, búsetu og fleira. 

2. Spurningar sem varða dvöl á svæðinu, t.d. upplifun, aðdráttarafl og ánægju. 

3. Spurningar til að raða ferðamönnum á svokallaðan viðhorfskvarða (Purist scale) 

og greint þá í náttúrusinna, almenna ferðamenn og þjónustusinna.  

4. Spurningar um viðhorf til innviða, bæði innviða sérstaklega ætlaða 

ferðamönnum sem og virkjana og mannvirkjum þeim tengdum. 

5. Spurningar sem varða viðhorf til vindmylla og áhrif þeirra á umhverfið. 

6. Spurningar um umhverfismál og orkugjafa. 

7. Spurningar um viðhorf til landslags þar sem stuðst er við ljósmyndir af 

svæðinu frá mismunandi sjónarhornum.  

 

Í þessari grein er einungis gert grein fyrir hluta spurninganna. Ítarlega umfjöllun 

um niðurstöðurnar má finna í Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl. (2015) þar sem allar 

spurningar rannsóknarinnar eru greindar eftir þrettán breytum. Í skýrslunni er auk þess 

greint frá þeim hluta rannsóknarinnar sem byggist á viðtölum sem tekin voru við 

fimmtán ferðamenn á sama tíma.  

Niðurstöður 

Einkenni ferðamanna 

Af þeim 1351 ferðamanni sem svaraði spurningalistunum er kynjahlutfall nokkuð jafnt. 

Íslendingar eru fjölmennasti hópur svarenda (26%) en þar á eftir koma Frakkar (18%) 

og Þjóðverjar (17%). Eftirtektarvert er að Norðurlandabúar eru einungis um 3% 

svarenda. Flestir svarenda starfa við sérfræðistörf (30%) eða gegna stjórnunarstörfum 

(16%). Flestir aðspurðra eru á aldrinum 50-59 ára og er meðalaldur þeirra rúm 43 ár. 

Mikill breytileiki er í aldri (staðalfrávik=15,195) og er sá yngsti 10 ára og sá elsti 88 ára. 

Tæplega fjórir af hverjum tíu aðspurðra eru á ferð með fjölskyldunni, tæp 32% ferðast 

með ættingjum og vinum og um 21% eru í skipulagðri hópferð. Flestir ferðast um á 

bílaleigubíl (38%) eða á eigin bíl (27%) en fæstir (um 2%) eru á mótorhjóli. 

Flestir eru að ferðast um þetta svæði í fyrsta sinn, eða tæp 72% viðmælenda, en tæp 

7% hafa komið 10 sinnum eða oftar á svæðið. Mikill meirihluti ferðamanna er 

ánægður eða mjög ánægður með dvöl sína á svæðinu (89%) og innan við 1% er 

óánægður. Þá er mikil meirihluti ferðamanna eða tæp 93% ánægður eða mjög ánægður 

með náttúru svæðisins og aðeins 1% er óánægður með náttúru svæðisins.  

Mikill meirihluti þátttakenda, eða um 90%, telja svæðið vera kyrrlátt eða mjög 

kyrrlátt og lítill minnihluti, eða 2%, telja svæðið vera hávært eða mjög hávært. Tæp 

86% ferðamanna upplifa svæðið sem náttúrulegt eða mjög náttúrulegt og tæp 6% telja 

svæðið vera manngert. Um 80% ferðamanna upplifir svæðið sem fallegt eða mjög 

fallegt og tæp 5% upplifa svæðið sem ljótt eða mjög ljótt. Meirihluti (um 65%) 

aðspurðra finnst svæðið vera aðgengilegt eða mjög aðgengilegt. Um 11% er á því að 

það sé óaðgengilegt og aðeins rúmt 1% segir það vera mjög óaðgengilegt (mynd 2). 
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65,6 24,0 8,5 1,4 0,6

Kyrrt Hávært

60,3 25,6 8,6 3,4 2,1

Náttúrulegt Manngert

51,2 38,1 9,9 0,4 0,4

Fallegt Ljótt

34,4 30,1 23,6 10,8 1,1

Aðgengilegt Óaðgengilegt  

Mynd 2. Upplifun gesta af svæðinu 

 

Viðhorf til vindmylla  

Vindmyllur eru nærri heimili um 30% aðspurðra, þar af búa tæplega 4% þeirra 

Íslendinga sem svöruðu spurningalistunum nálægt vindmyllum, á meðan 70% 

Þjóðverja og yfir 40% af íbúum Benelúxlandanna, Svisslendinga og Austurríkismanna 

hafa vindmyllur nærri heimili sínu. 

Um 77% svarenda tók eftir vindmyllunum tveimur á Hafinu en aðeins 10% 

ferðamanna stoppaði við þær. Ferðamenn voru spurðir um viðhorf sitt til 

vindmyllanna tveggja á Hafinu, vindmylla í náttúru Íslands, vindmylla á hálendinu og 

áforma um 80 vindmyllur í Búrfellslundi. Viðmælendur voru neikvæðastir í garð 

áforma um 80 vindmyllur í Búfellslundi en jákvæðari í garð vindmyllanna tveggja á 

Hafinu (mynd 3). Rúm 47% aðspurðra eru jákvæðir í garð vindmyllanna tveggja á 

Hafinu, um 36% eru hlutlausir og rúm 16% er þeim andvígur (mynd 3). Um 40% 

aðspurðra eru almennt jákvæður í garð vindmylla í náttúru Íslands, um þriðjungur er 

andvígur og um fjórðungur er hlutlaus. Viðhorf svarenda til vindmylla á hálendinu eru 

nokkuð svipað og viðhorf til vindmylla í náttúru Íslands þar sem rúm 40% 

viðmælenda eru jákvæðir og 34% eru neikvæður gagnvart vindmyllum á hálendinu. 

Þegar viðmælendur eru spurðir um viðhorf til áforma um að reisa 80 vindmyllur í 

Búrfellslundi reyndust um 40% aðspurðra vera neikvæðir en tæp 36% eru jákvæðir. 

 

Mjög 

jákvætt
Jákvætt

Hvorki    

né
Neikvætt

Mjög 

neikvætt

25,9 21,5 36,2 9,1 7,3

Viðhorf  til tveggja vindmylla

18,5 22,0 26,6 18,2 14,8

Viðhorf  til vindmylla í náttúru Íslands

19,4 21,0 25,0 16,9 17,6

Viðhorf  til vindmylla á Hálendinu

17,2 18,5 24,5 16,9 22,9

Viðhorf  til 80 vindmylla í Búrfellslundi  

Mynd 3. Viðhorf til vindmylla 

 

Ferðamenn voru spurðir hvort 80 vindmyllur í Búrfellslundi hefðu áhrif á hvort 

þeir myndu ferðast um svæðið. Tæplega 60% svara því neitandi og telja að slík áform 

hefðu engin áhrif á ferðahegðun sína, en tæplega 30% segjast myndu síður koma eða 

jafnvel ekki koma aftur á svæðið. Aftur á móti segist rúm 7% viðmælenda frekar 

myndu koma.  
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Ferðamenn voru spurðir hver þeir teldu vera hæfilegur fjöldi vindmylla á svæðinu. 

Rúmur helmingur aðspurðra tók afstöðu til þessarar spurningar, eða rúm 57%, en tæp 

43% svarar henni ekki. Af þeim ferðamönnum sem tekur afstöðu til spurningarinnar 

vildi um 22% ekki sjá neinar vindmyllur á svæðinu, rúm 7% telur að þessar tvær sem 

nú þegar eru á hafinu vera hæfilegan fjölda (mynd 4). Tæplega 13% telur 10-19 

vindmyllur hæfilegan fjölda, um 30% telur hæfilegan fjölda vera á bilinu 20 til 79 

vindmyllur og tæp 23% telur fleiri en 80 vindmyllur megi vera á svæðinu. 
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Mynd 4. Mat ferðamanna á hæfilegum fjölda vindmylla á svæðinu 

 

Rúmlega 80% svarenda telur að banna ætti vindmyllur í þjóðgörðum og friðlýstum 

svæðum en einn af hverjum tíu er því ósammála (mynd 5). Langflestir (82%) 

aðspurðra telja vindmyllur umhverfisvæna leið til orkuöflunar en aðeins um 7% eru 

því ósammála. Tveir þriðju aðspurðra telja vindmyllur frekar eiga að vera á 

landbúnaðarsvæðum heldur en í óbyggðum en um 13% ferðamanna er því ósammála. 

Meirihlutinn (63%) telur að banna ætti vindmyllur á fallegum svæðum en tæplega tveir 

af hverjum tíu (18%) er því ósammála. Rúmlega helmingur (54%) telur að vindmyllur 

geri landslag síðra en rúmlega tveir af hverjum tíu (22%) eru því ósammála. Tæpur 

helmingur (46%) telur vindmyllur vera áhugaverð mannvirki en rúmur fjórðungur er 

ósammála þeirri fullyrðingu. Rúmlega þriðjungur telur að vindmyllur hafi skaðleg áhrif 

á fuglalíf en tæplega tveir af hverjum tíu er því ósammála. Um þriðjungur aðspurðra 

telja að vindmyllur valdi óþægilegum hávaða en ekki (27%). Tæplega fjórir af hverjum 

tíu (38%) aðspurðra eru hlynntari að hafa 100 vindmyllur saman á einu svæði heldur 

en að dreifa þeim á 10 svæði með 10 vindmyllum hver. Um þrír af hverjum tíu (29%) 

vilja frekar 10 vindmyllulundi með 10 vindmyllum. Rúmur helmingur (59%) svarenda 

telur ekki að þeir myndu forðast að ferðast um svæði þar sem eru vindmyllur, en um 

16% segist myndi forðast að ferðast um slík svæði. Tveir þriðji hluti aðspurðra (66%) 

telur að vindmyllur minnki aðdráttarafl svæða en um 8% telur þær auka aðdráttarafl 

svæða.  
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55,1 25,5 9,3 7,5 2,5

Banna ætti vindmyllur í þjóðgörðum og á 

friðlýstum svæðum
43,1 39,9 10,5 2,7 3,8

Vindmyllur eru umhverfisvæn leið til 

orkuöflunar
27,2 37,8 22,5 7,9 4,6

Ég vil frekar sjá vindmyllur á 

landbúnaðarsvæðum heldur en í óbyggðum
33,1 30,1 18,2 14,0 4,7

Banna ætti vindmyllur á fallegum landsvæðum

20,9 33,9 22,9 16,1 6,2

Vindmyllur gera landslag síðra

11,3 25,4 43,8 14,9 4,5

Vindmyllur hafa skaðleg áhrif  á fuglalíf

13,0 33,6 26,9 14,1 12,4

Vindmyllur eru áhugaverð mannvirki

8,7 24,4 39,0 21,3 6,6

Vindmyllur valda óþægilegum hávaða

8,5 20,8 31,9 20,8 18,0
10 vindlundir með 10 vindmyllum eru æskilegri  

en einn vindlundur með 100 vindmyllum
6,1 10,5 32,4 24,9 26,0

Ég forðast að ferðast um svæði þar sem eru 

vindmyllur
1,8 6,4 25,4 32,9 33,5

Vindmyllur auka aðdráttarafl svæða fyrir 

ferðamenn  

Mynd 5. Viðhorf ferðamanna til vindmylla (%) 

Umræður og ályktanir 

Fjöldi erlendra ferðamanna sem koma til Íslands hefur rúmlega fimmfaldast á síðustu 

tveimur áratugum og var heildarfjöldi þeirra tæp ein milljón árið 2014 (Ferðamálastofa, 

2015). Gjaldeyristekjur ferðaþjónustunnar hafa að sama skapi vaxið og voru árið 2014 

um 28% af útflutningsverðmætum þjóðarinnar, miðað við 23% frá sjávarútvegi og 

20% frá áli og álafurðum (Íslandsbanki, 2015). Suðurhálendið er mjög mikilvægt svæði 

fyrir ferðaþjónustuna, en þar eru 77% af öllum skráðum gistinóttum í skálum í 

óbyggðum (Hagstofa Íslands, 2015). Um svæðið liggur því mikill straumur 

ferðamanna, sérstaklega til Landmannalauga, um Fjallabaksleið nyrðri og um 

Sprengisandsleið. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að fyrirhugaðar vindmyllur í 

Búrfellslundi munu hafa áhrif á upplifun allra þeirra ferðamanna sem leggja leið sína 

um þessi svæði. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að flestum (80%) ferðamönnum finnst 

svæðið umhverfis fyrirhugað vindmyllustæði vera fallegt og 93% eru ánægðir með 

náttúru þess. Um 84% telja að „ósnortin víðerni“ séu hluti af aðdráttarafli svæðisins 

og um 72% koma á svæðið til að upplifa víðerni.   

Meirihluti (77%) ferðamanna tók eftir rannsóknarvindmyllunum tveimur á Hafinu 

á ferðalagi sínu, en aðeins tæp 10% stoppuðu við þær, þar af var um helmingurinn 

Íslendingar. Niðurstöðurnar sýna að Íslendingar eru mun jákvæðari gagnvart 
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vindmyllum en erlendir ferðamenn. Ástæður þess geta mögulega legið í jákvæðri 

umfjöllum íslenskra fjölmiðla um rannsóknarvindmyllurnar sem og í nýjungagirni 

Íslendinga, á meðan að viðhorf almennings til vindorku í Evrópu hefur orðið 

neikvæðara samfara fjölgun vindmylla í álfunni (Molnarova o.fl., 2012; Wolsink, 2007). 

Um 30% þeirra sem svöruðu spurningakönnuninni í þessari rannsókn hafa vindmyllur 

nærri heimili sínu, þar af um 70% Þjóðverja og yfir 40% af íbúum Benelúxlandanna, 

Svisslendinga og Austurríkismanna. Viðhorf þessara þjóðerna til vindmylla er oftar 

neikvæðara en annarra þjóðerna sem þátt tóku í könnuninni. 

Ferðamenn eru almennt jákvæðir gagnvart endurnýjanlegum orkugjöfum eins og 

jarðvarma, sjávarfallaorku, vatnsafls, vindorku og líforku en ekki gagnvart olíu. Telja 

82% vindorku vera umhverfisvæna leið til orkuframleiðslu sem er í samræmi við 

rannsóknir annars staðar frá (sjá t.d. Eka og Persson, 2012; Ladenburg, 2014; Slattery, 

Johnson, Swofford og Pasqualetti, 2012; Tabassum, Premalatha, Abbasi og Abbasi, 

2014).  

Tæplega helmingur ferðamanna er jákvæður í garð vindmyllanna tveggja á Hafinu, 

um 36% eru hlutlausir og rúmlega 16% eru þeim andvígur. Viðhorf til vindmylla í 

náttúru Íslands og á hálendinu er töluvert neikvæðara en um þriðjungur er neikvæður í 

garð þeirra. Enn fleiri, eða um 40%, eru neikvæðir í garð áforma um að reisa 80 

vindmyllur í Búrfellslundi en tæplega 36% eru jákvæðir. Um 30% telja hæfilegan fjölda 

vindmylla í Búrfellslundi vera á bilinu 20 til 79 vindmyllur. Tæp 23% telja að fleiri en 

80 vindmyllur megi vera á svæðinu, þar af er um þriðjungur Íslendingar. Tæplega 60% 

telur jafnframt að 80 vindmyllur í Búrfellslundi hefðu engin áhrif á ákvörðun um að 

ferðast um svæðið en þriðjungur ferðamanna að þeir myndu síður koma eða jafnvel 

ekki koma aftur á svæðið væri slík orkuvinnsla á svæðinu. Niðurstöður viðtala við 

ferðamenn gefa til kynna að ferðamenn telja staðsetningu Búrfellslundar ekki vera þá 

heppilegustu fyrir 80 vindmyllur, á það einnig við um ferðamenn sem eru hlynntir 

framleiðslu vindorku. Um 60% viðmælenda telja hins vegar að nálægar vindmyllur sem 

þeir vita af en sjá ekki myndu ekki hafa áhrif á víðernisupplifun, en um fjórðungur 

telur hins vegar að þær myndu hafa áhrif. Tæplega fjórðungur telur jafnframt að 

vindmyllur megi ekki vera til staðar án þess að hugtakið ósnortin víðerni glati 

merkingu sinni. 

Könnunin sýnir að ferðamenn af öllum þjóðernum, fyrir utan Íslendinga, telja 

vindmyllur frekar eiga heima á landbúnaðarsvæðum en í óbyggðum. Jafnframt telja 

80% ferðamanna að vindmyllur eigi ekki að vera á friðlýstum svæðum. Áhrif 

vindmylla á landslag er ekki eins afgerandi, rétt rúmur helmingur ferðamanna telur  

vindmyllur gera landslag síðra.  
Landslag þar sem Hekla leikur stórt hlutverk er fallegasta landslagið í hugum 

ferðamanna á þessu svæði, á meðan gróðurlausar hraun- og sandsléttur þykja sísta 

landslagið. Nær allir (98%) ferðamenn telja sjónarhornið þegar horft er suðaustur af 

veginum ofan við Hólaskóg í átt að Heklu án mannvirkja vera fallegt, en eftirtektarvert 

er að sama sjónarhorn örlítið hnikað til þannig að háspennumöstur verða sjáanleg 

veldur því að hlutfall þeirra sem telja þetta sama landslag vera fallegt fellur niður í 43%. 

Þessar niðurstöður styðja erlendar rannsóknir (sbr. Wolsink, 2007) sem sýna áhrif 

mannvirkja á ferðamennsku og leggja áherslu á mikilvægi þess að finna mannvirkjum, 

eins og háspennulínum og vindmyllum, þannig stað í landslaginu að þau séu sem 

minnst sýnileg og valdi þar með sem minnstum áhrifum á ferðamenn.  

Fyrirhugaður Búrfellslundur er staðsettur í jaðri orkuvinnslusvæðis sem nú þegar 

hefur orðið fyrir þó nokkru raski. Búrfellslundur teygir sig hins vegar inn á nýtt 

óraskað svæði í átt að Friðlandi að Fjallabaki sem er vinsælasta ferðamannasvæði á 

hálendinu og í áttina að Heklu sem er vinsælt myndefni ferðalanga. Skiptar skoðanir 

eru meðal ferðamanna gagnvart hugmyndinni um 80 vindmyllur í Búrfellslundi en 

heldur fleiri eru neikvæðir í garð þeirra en eru jákvæðir. Allir ferðamenn sem eru á leið 

um Sprengisandsleið eða Fjallabak koma til með að sjá vindmyllurnar og á nokkra 
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kílómetra kafla þurfa þeir að aka um vindmyllusvæðið. Miðað við staðsetningu 

Búrfellslundar verður því ekki hjá því komist að vindmyllurnar muni hafa áhrif á eitt 

mikilvægasta ferðamannasvæði landsins með framandi mannvirkjum í íslensku 

landslagi.  
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