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Útdráttur 

Umræða umhverfismála einkennist gjarnan af áherslu á mikilvægi þess að umhverfis-

stjórnun og auðlindanýting sé unnin í sátt og samráði við það samfélag sem hún á að ná til. 

Til að svo verði hlýtur hvers konar kerfi umhverfisstjórnunar að þurfa að taka mið af 

félagslegum og menningarlegum skilningi á sambandi fólks og náttúru á hverjum stað.  

Í þessari rannsókn var eigindleg rannsókn gerð meðal íbúa í Öræfum í Austur-

Skaftafellssýslu og var markmið rannsóknarinnar tvíþætt. Annars vegar að öðlast skilning á 

upplifun einstaklinga á tengslum sínum, mótun þeirra og mögulegum áhrifum 

náttúrutengsla á viðhorf og gildi samfélagsins. Hins vegar að kanna upplifun og viðhorf 

fólks til umhverfisstjórnunar. Tekin voru 11 viðtöl við jafn marga einstaklinga sem hafa 

lögheimili og fasta búsetu í Öræfum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að samband samfélags og náttúru hlýtur töluvert 

vægi meðal samfélagsins í Öræfum. Náttúrutengsl mótast í gegnum stöðug samskipti við 

hið náttúrulega umhverfi, allt frá æsku, og eru áhrif þeirra nokkur á viðhorf og gildi 

samfélagsins. Náin samskipti samfélags og náttúru stuðla að umhyggju íbúa fyrir náttúru. 

Viðhorf til umhverfisstjórnunar er almennt jákvætt; neikvætt viðhorf birtist þó til 

umhverfisstjórnunar samhliða upplifun fólks á því að ekki sé tekið tillit til sambands 

samfélags og náttúru við mótun slíkrar stjórnunar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna 

mikilvægi virkrar þátttöku almennings í tengslum við umhverfisstjórnun þar sem slík 

þátttaka stuðlar að innleiðingu sambands samfélags og náttúru í umhverfisstjórnun. 

 

Lykilorð: Náttúrutengsl, samfélag, umhverfisstjórnun, Öræfi. 

Abstract 

Debate on environmental issues is often characterized by focus on the importance of 

environmental management and management of natural resources being done in harmony 

and cooperation with the community in which they apply. For this to be done any kind of 

environmental management system must take account of the social and cultural 

understanding of the relationship of people and nature in every place. 

A qualitative study was conducted among residents in Öræfi in the south east of Iceland. 

The aim of the study was twofold: i) to understand individuals experience of their own 

nature relations, the formulation of those relations and the potential impact of the 

relationship on the attitudes and values of society and ii) to explore peoples experiences 

and attitudes towards environmental management. Eleven interviews were taken with as 

many individuals who have legal and permanent residence in Öræfi.  

The results of the study show that the relationship between society and nature is of great 

importance for the community. Peoples natural relations develop through life long constant 

interaction with the natural environment. These relations have impacts on beliefs and 

values of individuals and society. Close interaction of society and nature lead to concern 

for the natural environment. Attitude towards environmental management is generally 



 

positive though negative attitudes towards environmental management appear in context to 

peoples experience of management not taking account of society and nature relations. 

Results of the study illustrate the importance of effective public participation in the context 

of environmental management as such participation enables the incorporation of nature-

societal relations to environmental management.  

Key words: Nature relations, society, environmental management, Öræfi. 
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1 Inngangur 

Stephen R. Kellert kemst vel að orði þegar hann fjallar um samband samfélags og náttúru í 

bók sinni Birthright: People and Nature in the Modern World. Talar hann um mannkynið 

sem afrakstur tengsla sinna við náttúruna, tengsla sem hafa þróast í áranna rás og eru enn í 

þróun. Afrakstur hinna óteljandi liðinna stunda sem hafa einkennst af stöðugum 

samskiptum og upplifun af náttúrunni. Skynfæri okkar, tilfinningar, greind og jafnvel 

menning þróast í nánum tengslum við hinn náttúrulega heim. Telur hann þar að auki að 

líkamleg og andleg heilsa manna, framleiðni og velferð muni áfram velta á tengslum okkar 

við náttúruna (Kellert, 2012). Þessi orð lýsa vel þeirri þróun sem hefur átt sér stað í nálgun 

fræðimanna að tengslum samfélags og náttúru. Áður voru samfélag og náttúra álitnar tvær 

algjörlega aðgreinanlegar heildir. Nú eru þær fremur viðfangsefni rannsókna sem leitast við 

að auðga skilning okkar á því sambandi sem ríkir á milli þeirra, líkt og þessari rannsókn er 

ætlað að gera. 

Ekki hefur mikið farið fyrir íslenskum rannsóknum er snúa beint að tengslum 

samfélags og náttúru þótt vissulega  hafi  verið framkvæmdar rannsóknir hér á landi er snúa 

að tengdum viðfangsefnum. Hagnýtt gildi aukinnar þekkingar og skilnings á tengslum 

samfélags og náttúru hefur því miður fengið litla athygli rannsakenda á Íslandi.  Er það 

sérstakt í ljósi aukinnar umræðu um neikvæð áhrif manna á náttúru og mikilvægi þess að 

stuðla að sjálfbærri þróun. Ekki er síður sérstakt að þessi tengsl hafi ekki fengið meiri 

athygli en raunin er þegar litið er til aukinnar umræðu um mikilvægi þess að stjórnun og 

auðlindanýting sé unnin í sátt og samráði við það samfélag sem hún á að ná til.  

Náttúrutengsl einstaklinga er meginviðfangsefni rannsóknar minnar og er þar átt við  

tengsl fólks við þá náttúru sem það býr í nánd við. Þegar hér er fjallað um náttúru er í senn 

átt við landslag og lífríki hins náttúrulega umhverfis, orku þess og krafta. Hér er litið á 

náttúru sem alla þá þætti náttúrulegs umhverfis sem fólk er í samskiptum við og verður 

fyrir áhrifum af. Áhersla er lögð á að öðlast skilning á upplifun einstaklinga á tengslum 

sínum við náttúruna, mótun þeirra og mögulegum áhrifum tengslanna á viðhorf og gildi 

einstaklinga. Markmið þessa meginhluta rannsóknarinnar er því fyrst og fremst að öðlast 

aukinn skilning á félagslegu sambandi einstaklinga við umhverfi og náttúru. Eins og fram 

kom hér að framan er umhverfisstjórnun annað viðfangsefni rannsóknarinnar. Tengist það 

því fyrra í gegnum umræðu um mögulegt hagnýtt gildi þekkingar á náttúrutengslum 

einstaklinga og samfélags við mótun umhverfisstjórnunar. Stjórnunar sem þá rímar við 

upplifun og skilning íbúa og sem íbúar finna sig í og finnst merkingarbær. Rannsóknin 

kannar í þessum tilgangi upplifun einstaklinga af umhverfisstjórnun sem og viðhorf þeirra 

og hugmyndir um umhverfisstjórnun. 

Rannsóknarspurningar verkefnisins eru eftirfarandi: 

1) Hvernig upplifa einstaklingar tengsl sín við náttúru og umhverfi? 

a) Hvað telja einstaklingar vera helstu áhrifaþætti við mótun náttúrutengsla sinna? 

b) Hvernig lýsa viðmælendur áhrifum náttúrutengsla á viðhorf sín og hegðun 

gagnvart náttúru? 
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2) Hver er upplifun einstaklinga af umhverfisstjórnun sem og viðhorf þeirra og hugmyndir 

um umhverfisstjórnun? 

Rannsókn þessi byggist á nálgun og sýn umhverfisfélagsfræði á samband samfélags 

og náttúru en sú fræðigrein rannsakar hin ýmsu birtingarform gagnkvæmra áhrifa milli 

samfélags og umhverfis. Kenningarleg nálgun hugtaksins um félagslegt samband við 

náttúru er undirstaðan í nálgun rannsóknarinnar (Görg, 2011).  Eigindleg rannsókn var 

framkvæmd meðal ellefu einstaklinga, 18 ára og eldri, sem hafa lögheimili og fasta búsetu í 

Öræfum í Austur-Skaftafellssýslu. Þátttakendur voru valdir í gegnum markvisst úrtak þar 

sem sérstaklega var höfð í huga dreifing á kyni, aldri, uppruna og búsetu innan sveitar.  

Ritgerð þessi skiptist í átta kafla með inngangi. Í öðrum kafla og fimm undirköflum 

hans er fjallað um samband samfélags og náttúru og farið yfir þann fræðilega bakgrunn 

sem rannsókn þessi byggist á. Þriðji kafli og tveir undirkaflar hans fjalla um 

umhverfisstjórnun með sérstaka áherslu á stjórnarfarslegt umhverfi umhverfismála á 

Íslandi. Í fjórða kafla er fjallað um tengsl þessara viðfangsefna og kynntar stuttlega erlendar 

rannsóknir sem hafa fjallað um viðfangsefnin með viðlíka hætti og hér verður gert. Fimmti 

kafli greinir í stuttu máli frá aðstæðum og sögu Öræfa þar sem rannsóknin var framkvæmd. 

Sjötti kafli og fjórir undirkaflar hans fjalla um aðferðir rannsóknarinnar. Sjöundi kafli 

ásamt átta undirköflum greinir frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Umræður fylla 

áttunda kafla og lokaorð níunda og síðasta kafla ritgerðarinnar. 
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2 Samband samfélags og náttúru 

Samband samfélags og náttúru er í senn síbreytilegt, gagnvirkt og flókið og ljóst er að við 

mannfólkið höfum ekki alltaf skilið tengsl okkar við náttúru með sama hætti. Vestræn 

heimssýn hefur tekið breytingum og aðskilnaður manns og náttúru þar vafalítið haft áhrif. 

Til forna gerði fólk lítinn greinarmun á mannskepnunni og hinum náttúrulega heimi, fólk 

þess tíma leit svo á að það væri nátengt náttúrunni. Í árþúsundir fylgdu menn ferlum 

náttúrunnar, fólk vakti og gekk til náða í takt við sólu, veiddi og safnaði í takt við árstíðir 

og landfræðilega staðsetningu sína og stundaði landbúnað í takt við veðráttu og aðra 

umhverfisþætti. „Móðir náttúra“ gerði meira en að veita og næra, fólk var á svo margan 

hátt órjúfanlega tengt hrynjandi náttúrunnar. James lýsir því svo að heimur manna hafi 

verið staður örlaga, meðvitund fólks hafi verið einstök í hinum vistfræðilega heimi 

gagnkvæmrar skuldbindingar. Það beri hins vegar að varast að alhæfa í þá veru að vestræn 

samfélög fyrri tíma manna hafi öll verið heilög í samskiptum sínum við hið náttúrulega 

umhverfi. Líkt og nú gerðu menn vissulega einnig tilraunir til þess að hafa stjórn á hinu 

náttúrulega umhverfi (James, 2010). 

Líkt og Gerber (1997) bendir á var nálgun tvíhyggjunnar nokkuð ríkjandi í umræðu 

fyrri tíma um samband samfélags og náttúru, þar sem náttúra og samfélag voru álitnar tvær 

aðgreinanlegar einingar. Raunar eru þær hugmyndir einkennandi fyrir tvíhyggjuna að 

náttúran sé allt það sem lifir án tengsla eða afskipta mannsins (Berghoefer, Rozzi og Jax, 

2010). Eins og fram kemur hjá Irwin (2006) þá afmarkaði tvíhyggja þessi með afgerandi 

hætti vettvang fræðigreina sem á þeim tíma sköruðust ekki á sama hátt og þær gjarnan gera 

í dag. Slík afmörkun leiddi til þess að hið félagslega umhverfi var álitið hinn lögmæti 

vettvangur félagsfræðinga, og á sama hátt var náttúran alfarið félagsvísindum óviðkomandi 

og aðeins vettvangur náttúruvísindanna. Vinnustaður og heimili eru dæmi um félagslegt 

umhverfi eða einingar sem álitnar voru hentugar til félagslegra greininga. Náttúran var aftur 

á móti skilgreind sem utanaðkomandi og óháð hinum mannlega heimi (Irwin, 2006). 

Nálgun tvíhyggju hefur átt undir högg að sækja, sérstaklega hefur það verið vegna þess 

hvernig mörk fræðasviða eiga nú til að skarast í meira mæli en áður. Innan fræðanna hefur 

til dæmis verið lögð aukin áhersla á það hvernig skuli uppræta tvíhyggju í umræðu um 

samfélag og náttúru (Gerber, 1997). Fræðimenn innan ýmissa fræðigreina hafa lagt fram 

nálganir til að endurskoða hugmyndir um samband samfélags og náttúru. Það er samhljóma 

álit fjölda fræðimanna að grunnforsenda þess að skilja samband samfélags og náttúru sé að 

víkja frá þeirri hugsun að um sé að ræða stakar einingar óháðar og ótengdar (Berghoefer 

o.fl., 2010).  

Félagsfræðin er ein þeirra fræðigreina sem á sínum tíma tileinkaði sér nálgun 

tvíhyggjunnar í umræðu um samfélag manna og náttúru og upphafsmenn í félagsfræði voru 

þeirrar skoðunar að greina ætti algerlega á milli þess félagslega og umhverfisins. Emile 

Durkheim var til að mynda þeirrar skoðunar að hægt væri að rannsaka og skoða félagsleg 

kerfi algerlega óháð umhverfi þeirra. Í hans huga var maðurinn að verða óháður og 

ótengdur náttúrunni, og trúði hann því að sú þróun væri aðeins í eina átt þegar hann leit til 

framtíðar (Norgaard, 1997). Eftir að félagsfræðingar tóku að gefa vaxandi gaum að 

gagnkvæmum áhrifum samfélags og náttúru hefur gjarnan verið gert mikið úr áhrifum 

mannsins á náttúruna. Félagsleg hugsmíð náttúrunnar hefur verið fremur ríkjandi nálgun í 

þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið innan félagsfræðinnar. Aftur á móti hafa kannanir 
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á mótandi áhrifum náttúrunnar á huglæg gildi einstaklinga og félagslega formgerð 

samfélaga ekki verið jafn áberandi í umfjöllun um samband samfélags og náttúru. 

Rannsóknir hafa þó sýnt að einstaklingar og raunar heilu samfélögin upplifa náttúru og 

umhverfi með ólíkum hætti (Berghoefer o.fl., 2010).  

Með tilkomu umhverfisfélagsfræðinnar má segja að komið hafi fram andsvar við hinum 

klassísku mannhverfu félagsfræðilegu kenningum. Umhverfisfélagsfræðin er fremur ungt 

svið innan félagsfræðinnar og fjallar um samband samfélags og náttúru á annan hátt en 

áður hafði tíðkast. Umhverfisfélagsfræðin leggur áherslu á að náttúran sé virkari gerandi í 

sambandi manns og náttúru og hafi mótandi áhrif á samfélög manna, líkt og samfélög 

manna geta haft mótandi áhrif á náttúru (Pellow og Brehm, 2013). Þær nálgunarleiðir sem 

ég styðst aðallega við í rannsókn minni eru fengnar úr kenningaflóru 

umhverfisfélagsfræðinnar. Urðu þær fyrir valinu þar sem ætlunin var að skoða 

náttúrutengsl einstaklinga og áhrif þeirra á viðhorf og gildi. Umhverfisfélagsfræðin hefur 

ekki fest sig í sessi sem fræðigrein á Íslandi svo því er aðeins við erlendar heimildir að 

styðjast. Hins vegar má innan ólíkra fræðasviða hérlendis finna rannsóknir sem hafa með 

ýmsum hætti fengist við tengsl manns og náttúru, sem dæmi má nefna rannsóknir innan 

landslagsfræða og heimspeki (Edda Ruth Hlín Waage, 2013; Gísli Pálsson, 1996; Guðbjörg 

Rannveig Jóhannesdóttir, 2015; Páll Skúlason, 2005). Í síðari köflum verður fjallað nánar 

um nálgun umhverfisfélagsfræðinnar og þær kenningar og hugtök sem liggja til grundvallar 

rannsókn minni. 

2.1 Maður og náttúra á Íslandi:  Náttúrusýn 

Eins og Unnur Birna Karlsdóttir (2010) hefur fjallað um, stýrðist viðhorf til náttúrunnar á 

fyrri hluta 20. aldar af sterkri mannhverfri afstöðu. Felur slík afstaða í sér að manninum er 

skipað í sæti ofar öllu öðru í náttúrunni. Skyldur mannsins snúa fyrst og fremst að hans 

eigin velferð og hagsmunum. 

Hið mannhverfa sjónarhorn varð síðar mildara í þeim skilningi að maðurinn var 

tekinn úr hásæti sínu. Aukin þekking á vistkerfum náttúrunnar um og eftir sjöunda áratug 

20. aldar stuðlaði að hinu mildara sjónarhorni. Manninum bar að víkja frá stundarþörfum 

eða skammtímahagsmunum til þess að vernda náttúru, vegna þess hvernig verndun náttúru 

þjónar hans eigin velferð til lengri tíma litið. Samkvæmt mildari mannhverfri 

umhverfishyggju er litið á manninn sem hluta af náttúrunni en sú vistfræðilega sýn fól í sér 

nýjan skilning manna á sambandi alls í náttúrunni. Vakti það menn til umhugsunar um 

hegðun sína gagnvart náttúrunni. Visthverf umhverfishyggja setur svip sinn á vestræna 

náttúrusýn samtímans, sem einkennist af togstreitu milli takmarkalausrar auðlindanýtingar 

og kröfu um hófsama nýtingu undir merkjum umhverfisverndar og sjálfbærrar þróunar 

(Unnur Birna Karlsdóttir, 2010).  

Ýmsar stefnur hafa haft áhrif á mótun vestrænnar náttúrusýnar og rómantíkin er ein 

þeirra. Innan hennar upplifir maðurinn sig sem hluta af alheimi þar sem engin mörk er að 

finna á milli hans og náttúrunnar. Rómantíska stefnan leit á óbyggðirnar sem hina einu 

sönnu hreinu náttúru, lausa við áhrif manna. Samkvæmt henni átti maðurinn að læra að 

njóta fegurðar náttúrunnar, finna hvernig náttúran gefur mönnum lífskraft og innblástur. 
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Hugmyndir um óbyggðirnar sem hina ósviknu náttúru eru enn stór hluti af vestrænni 

náttúrusýn og hefur hún sett mark sitt á náttúrusýn Íslendinga. Talsmenn rómantísku 

stefnunnar vildu efla þjóðernisvitund landans með því að lofa fegurð landsins og sögu 

þjóðarinnar í þeim tilgangi að hvetja Íslendinga áfram á braut endurreisnar og sjálfstjórnar 

(Unnur Birna Karlsdóttir, 2010).  

 Nýtingarsjónarmið hafa einnig löngum verið ofarlega í hugum manna. Boðberar 

upplýsingastefnunnar á 18. öld töluðu um möguleika á að bæta hag landsmanna með 

menntun og aukinni nýtingu náttúrunnar. Með nauðsynlegum tækjum og þekkingu mætti 

snúa vörn í sókn gegn hinni erfiðu íslensku náttúru. Rök nýtingarsinna voru í anda 

upplýsingarstefnu og frjálslyndra markaðssjónarmiða og þau einkenndust af óskum um 

pólitískt og efnahagslegt sjálfstæði, velgengni Íslendinga og ásættanleg lífskjör (Unnur 

Birna Karlsdóttir, 2010). 

 Það má því segja að rómantísk viðhorf og nytjasýn hafi staðið hlið við hlið í íslenskri 

náttúrusýn á 20. öld. Guðmundur Hálfdanarson talar um rómantíska nytjahyggju Íslendinga 

og segir erfitt að aðgreina nytjahyggju og rómantík í íslenskri náttúrusýn í tvo skýrt 

afmarkaða hugmyndastrauma. Sér í lagi vegna þess að þrátt fyrir ólíkt eðli þeirra runnu 

stefnurnar tvær oftar en ekki saman í eina heild. Íslensk nytjahyggja hefur alltaf verið 

dálítið rómantísk og rómantíkin lituð af nytjahyggjunni. Í umfjöllun sinni um tengsl þessara 

sjónarhorna bendir Guðmundur á að kjörum meirihluta Íslendinga hafi þá verið þannig 

háttað að brýnna þótti að bæta efnahaginn og nýta gæði landsins en mæra fegurð þess, að 

minnsta kosti eins og hún birtist í gróðursnauðum sandauðnum, hraunum og jöklum. 

Rómantísk náttúrusýn hafi svo krafist vissrar fjarlægðar frá náttúrunni og um leið 

nokkurrar vissu um að hún ógnaði ekki lífi og tilveru manna. Hins vegar bjó meirihluti 

Íslendinga lengst af ekki við þann munað að telja sig ónæman fyrir duttlungum náttúrunnar 

(Guðmundur Hálfdanarson, 2001). Þetta leiddi til þess að náttúrusýn Íslendinga sneri í senn 

að fegurð landsins og auðugum auðlindum þess. Nú í upphafi 21. aldar er þessi sýn enn við 

lýði og hefur það valdið ákveðinni togstreitu og átökum um meðferð náttúru (Unnur Birna 

Karlsdóttir, 2010). Slík togstreita er ekki séríslensk, ljóst er að fólk ber gjarnan blendnar 

tilfinningar í brjósti til umhverfis síns. Þar togast einmitt á ólíkir hagsmunir og hugsjónir 

sem verður til þess að ekki ríkir endilega eining meðal þjóðar hvað varðar afstöðu til 

náttúrunnar sem hún býr í og nýtir sér til framfærslu (Guðmundur Hálfdanarson, 2001).    

 Jafnframt hefur þjóðernishyggja allt frá miðri 19. öld mótað viðhorf Íslendinga til 

náttúrunnar. Náttúran birtist sem mikilvægur áhrifavaldur í mótun þess sem einkennir 

þjóðina og sameinar hana (Unnur Birna Karlsdóttir, 2010). Raunar er ekkert eðlilegra en að 

náttúran leiki stórt hlutverk í þjóðerniskennd Íslendinga því að heimkynni þjóðarinnar, 

ættjörðin, er lykilhugtak í sjálfsvitund allra nútímaþjóða. Í hinni pólitísku orðræðu er 

ættjörðin oft talin heilög sameign þjóðarinnar þó að nú á dögum sé hún yfirleitt að mestu 

bútuð niður í smærri svæði og skika í einkaeigu (Guðmundur Hálfdanarson, 2001). Hin 

þjóðernissinnaða náttúrusýn sem var ríkjandi um aldamótin 1900 lagði einmitt áherslu á 

sterk tengsl manns við ættjörð sína. Var íslensk náttúra álitin óaðskiljanlegur hluti íslensks 

þjóðareðlis og hafa þessar áherslur síðan lifað með þjóðinni.  
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2.2 Nálgun umhverfisfélagsfræðinnar á samband 
samfélags og náttúru 

Bandarísku félagsfræðingarnir Catton og Dunlap fjölluðu árið 1978 um mikilvægi þess að 

innleiða nýja vistfræðilega hugmyndafræði innan félagsfræðinnar og er upphaf 

umhverfisfélagsfræðinnar gjarnan rakið til þeirra skrifa (Irwin, 2006). Tillaga þeirra um 

hina nýju hugmyndafræði var í raun ekkert minna en krafa um hugmyndafræðilega byltingu 

innan félagsfræðinnar. Að þeirra mati krafðist ný hugmyndafræði þess að unnt væri að 

yfirstíga hefðbundna og rótgróna tregðu til þess að viðurkenna mikilvægi hins náttúrulega 

umhverfis þegar skilja á samfélög samtímans (Catton og Dunlap, 1978). Hefur yfirlýsing sú 

gjarnan verið talin ein hin þýðingarmesta fyrir framgang umhverfisfélagsfræðinnar (Irwin, 

2006). 

Catton og Dunlap lögðu áherslu á að vistfræðileg hugmyndafræði leysti hina 

mannhverfu hugmyndafræði félagsfræðinnar af hólmi. Sú mannhverfa  gerir ráð fyrir því 

að maðurinn sé í grundvallaratriðum frábrugðinn öðrum verum, að maðurinn geti ákvarðað 

sín eigin örlög og að engar hömlur séu settar hinu mannlega samfélagi. Catton og Dunlap 

halda því ekki fram að maðurinn búi ekki yfir sérstökum hæfileikum en hafna því þó að 

hann sé undanskilinn vistfræðilegum takmörkunum umhverfisins. Hin vistfræðilega 

hugmyndafræði þeirra lítur á manninn sem einn hluta af stærra vistkerfi og þar með verði 

málefni manna fyrir áhrifum af hinu náttúrulega umhverfi líkt og hinu samfélagslega. Þeir 

Catton og Dunlap skilgreindu hina nýju nálgun sem vettvang rannsókna á gagnkvæmum 

áhrifum milli umhverfis og samfélags og vildu með nálgun sinni stuðla að félagsfræðilegri 

nálgun sem tæki mið af áhrifum þess náttúrulega á hið samfélagslega og öfugt (Catton og 

Dunlap, 1978). Dunlap hefur í síðari skrifum sínum ítrekað að aðeins með því að 

viðurkenna náin tengsl manna og náttúru verði unnt að skilja að fullu mikilvægi hins 

náttúrulega umhverfis fyrir mannfólkið (Irwin, 2006).  

Þótt umhverfisfélagsfræðin eigi sér aðeins um það bil fjögurra áratuga sögu hefur hún 

engu að síður sannað gildi sitt sem vaxandi þverfaglegt svið innan félagsfræðinnar. Fjöldi 

fræðigreina, tímarita og bóka hafa birst, sem leggja áherslu á umfjöllun um nálgun og 

viðfangsefni umhverfisfélagsfræðinnar (Hannigan, 2006; Irwin, 2006; Norgaard, 1997; 

Pellow og Brehm, 2013). Sem fræðigrein rannsakar hún ýmis birtingarform gagnkvæmra 

áhrifa milli mannlegs samfélags og hins náttúrulega umhverfis (Irwin, 2006). Eitt af 

einkennum hennar er ríkjandi fjölhyggjuhugsun þegar nálgast skal samband samfélags og 

náttúru þar sem margir áhrifavaldar koma að mótun sambandsins. Áhersla á 

margbreytileika samfélaga einkennir fræðigreinina einnig, ekki síst áhersla á það hvernig 

margbreytileiki gerir það að verkum að ólík túlkun, þekking og hefðir geta leitt af sér 

gjörólíka sýn og framkomu manna gagnvart náttúrunni (Görg, 2010).  

Fjöldi kenninga með misjafnar áherslur hafa þróast á skömmum tíma innan 

fræðasviðsins. Samþróunarkenningar (e. coevolutionary theory) eru dæmi um 

kenningarlega nálgun sem gengur út frá gagnvirkum áhrifum milli manns og náttúru. 

Megintilgangur samþróunarkenninga þegar skoða á samband manns og umhverfis er að 

setja fram hugmyndir um það hvernig háð ferli, innan félagslega og líffræðilega kerfisins, 

hafa áhrif hvert á annað (Kallis og Norgaard, 2010). Richard Norgaard er einn þeirra sem 

hefur skrifað nokkuð um samþróunarkenningar innan umhverfisfélagsfræðinnar. Telur 
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hann að skortur hafi verið á þekkingu og vísindum sem fela í sér skilning á ferlum 

samþróunar. Það hafi gert það að verkum að við höfum ekki skilning á mikilvægi þess að 

byggja á og læra af hinum gagnvirku áhrifum sem eru á milli vistfræðilegra og félagslegra 

kerfa (Norgaard, 1984). 

Norgaard er ekki í nokkrum vafa um mikilvægi þess skilnings en hann bendir á að 

sem ein af félagstegundum jarðar velti líf okkar á því að við búum yfir viðeigandi 

félagsvitund og skilningi á sambandi okkar við umhverfið. Þar sem samfélag viðhaldi og 

ráðstafi sameiginlegum auðlindum eins og vatni og ökrum, sé viðeigandi hegðun 

nauðsynleg. Leggur hann áherslu á að sýnt hafi verið fram á að gildi, venjur og siðir tengist 

því hvernig gagnvirkt samband okkar við náttúru þróast og viðhelst (Norgaard, 1984).  

Samþróunarkenningar fela í sér áhugaverðan rökstuðning fyrir því hvernig hið 

náttúrulega umhverfi getur haft mótandi áhrif á einstaklinga og samfélög. Nálgun 

samþróunarkenninga fellur að mörgu leyti vel að viðfangsefni þessarar rannsóknar og var 

því höfð í huga við framkvæmd rannsóknarinnar. Rannsóknin byggist aftur á móti  að 

stærstum hluta á kenningarlegri nálgun um félagsleg tengsl við náttúru. Um þá nálgun er 

fjallað í næsta kafla með ítarlegri hætti. 

2.2.1 Félagsleg tengsl við náttúru 

Eitt þeirra hugtaka innan umhverfisfélagsfræðinnar sem fæst við tengsl manns og náttúru er 

félagsleg tengsl við náttúru (e. societal relation to nature). Á það upphaflega rætur sínar í 

kenningum Frankfurtskólans og hefur því ákveðin tengsl við marxískar kenningar, en þó er 

hér nokkur munur á, sérstaklega þegar kemur að sýn marxista á hin samfélagslegu ferli, 

sem sífellt aðgangsharðari öfl sem reyni í sífellu að ná yfirráðum yfir hinu náttúrulega 

(Görg, 2011). Hugtakið hefur þróast innan umhverfisfélagsfræði í því skyni að leitast við 

að greina hvernig náttúra og samfélag tengjast hvort öðru (Berghoefer o.fl., 2010).  

Þjóðverjinn Christoph Görg hefur skrifað töluvert um hugtakið félagsleg tengsl við 

náttúru. Samkvæmt skilgreiningu hans fjallar það í grundvallaratriðum um þríþætt tengsl 

samfélags, einstaklings og náttúru. Þessir þrír þættir eru í eðli sínu allir tengdir hver öðrum 

og telur Görg að enginn þeirra verði skýrður nema tekið sé mið af hinum tveimur (Görg, 

2011). Felur það í sér að ekki sé hægt að ræða samfélag óháð náttúrunni, þar sem félagsleg 

ferli eru sífellt samofin henni. Segir hann mannkynssöguna ekki vera sjálfstæða einingu 

sem fylgi aðeins sínum eigin félagslegu lögum, heldur mótist hún alltaf af gagnvirkum 

tengslum mannkyns við náttúruna. Samfélag verður jafnframt aldrei rætt nema með 

hliðsjón af þeim einstaklingum sem mynda það. Á sama hátt er ekki unnt að fjalla um 

sjálfstæða náttúru fyrir utan hin félagslegu ferli sem eru virk í samfélaginu, þar sem 

samfélag og einstaklingar hafa áhrif á náttúruna (Görg, 2010).  

Görg leggur áherslu á að gagnkvæm virkni milli náttúru og samfélags sé afar 

mikilvæg bæði fyrir samfélagið og náttúruna. Því sé mikilvægt að draga hvorki úr vægi 

þess náttúrulega né hins félagslega. Jafnframt sé mikilvægt að hafa í huga að virkni milli 

náttúru og samfélags getur verið breytileg eftir svæðum og samfélögum. Segir hann það 

gerast vegna þess að einstaklingar hafi með ólíkum hætti samskipti við hið náttúrulega 

umhverfi og þau samskipti móti skilning þeirra sömu einstaklinga á náttúrunni. Hvernig 
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náttúran er túlkuð hefur síðan áhrif á það hvernig einstaklingar hegða sér gagnvart henni, 

hvernig þeir lifa í náttúrunni eða með henni (Görg, 2010).  

Þó að samfélag og náttúra séu í stöðugum gagnvirkum tengslum þá felur hugtakið 

einnig í sér aðgreiningu samfélags og náttúru að vissu marki. Það er þó afar mikilvægt að 

gerður sé greinarmunur á þessari aðgreiningu og aðgreiningu tvíhyggjunnar á samfélagi og 

náttúru. Hér er ekki átt við aðgreiningu sem felur í sér tvær sjálfstæðar einingar, sem fylgi 

sínum eigin lögmálum eins og nálgun tvíhyggju hefur gert ráð fyrir. Þess í stað er litið á 

samfélag og náttúru sem tvær einingar sem þó eru nátengdar og verða fyrir stöðugum 

gagnvirkum áhrifum. Nálgun hugtaksins um aðgreiningu eininganna er rökstudd með vísan 

í að ekki sé alltaf unnt að lýsa náttúrulegum og samfélagslegum ferlum með nákvæmlega 

sama hætti og sömu hugtökum. Görg leggur áherslu á að þegar greint sé á milli samfélags 

og náttúru sé mikilvægt að greina þá hreinu mótsögn sem birtist stundum í tengslum 

eininganna. Það skýrir hann frekar með vísan í það hvernig athafnir samfélaga eru oft í 

mótsögn við það hvernig líffræðilegir ferlar náttúrunnar virka. Um leið grafa samfélögin 

undan mögulegum ávinningi sem þau geta haft af náttúru með því að nýta hana með 

ósjálfbærum hætti (Görg, 2010). Görg telur að hugtakið geti veitt okkur mikilvæga 

þekkingu sem geri okkur í senn kleift að skilja og bæta hið félagslega samband við 

náttúruna. Í því samhengi leggur hann áherslu á að ekki sé átt við frekari yfirráð manna yfir 

náttúrunni heldur fremur að ná yfirráðum yfir sambandi manna við náttúruna (Görg, 2011).  

 Eins og komið hefur fram leggur umhverfisfélagsfræðin áherslu á gagnvirk áhrif 

samfélags og náttúru í nálgun sinni. Í því felst  viðurkenning á mikilvægi þess að skilja 

áhrif náttúrunnar á einstaklinga og samfélög manna ekki síður en áhrif manna á náttúruna. 

Sú nálgun færir enn fremur rök fyrir því hvernig samband manns og náttúru getur verið 

breytilegt eftir bæði náttúru og samfélagsgerð á hverju svæði. Eiginleikar þessir gera það að 

verkum að þarna er ákjósanlegur fræðilegur bakgrunnur fyrir rannsókn mína.  

 

 Önnur hugtök er snúa að tengslum fólks við staði skipta miklu máli í umræðu 

rannsóknarinnar um náttúrutengsl. Ekki var lagt upp með að rannsókn þessi fjallaði um 

tengsl fólks við staði en þó er ljóst að staður er gjarnan hluti af nátttúrutengslum 

einstaklinga og náttúra hluti af tengslum fólks við stað. Þó að hugtökin séu aðeins að 

nokkru leyti undirstaða rannsóknarinnar tel ég mikilvægt að gera í meginatriðum grein fyrir 

skilgreiningu þeirra. Í næsta kafla verða hugtök þessi kynnt án þess að fjallað sé ítarlega um 

rannsóknir og kenningar sem settar hafa verið fram í tengslum við hugtökin. 

2.3 Tengsl fólks við staði; rannsóknir og hugtök  

Í þessum kafla verður fjallað um hugtökin staðarkennd, staðartengsl og staðarsjálfsemd, en 

þau hafa verið áberandi í rannsóknum á stöðum og tengslum fólks við staði. Eins og kom 

fram hér að framan eru hugtökin hluti af undirstöðum rannsóknarinnar, vegna þess hvernig 

náttúra og staður verka saman þegar tengsl einstaklinga mótast, hvort sem um er að ræða 

tengsl við stað eða náttúrutengsl fólks. Tel ég enn fremur að þau eigi vel við í umræðu um 

áhrif hins náttúrulega umhverfis á viðhorf, gildi og hegðun fólks.  

Líkt og Lewicka (2011) lýsir má rekja upphaf rannsókna á tengslum fólks við staði til 

landfræðinganna Tuan og Relph. „Topophilia“ eða ást á stað er hugtak sem Tuan fjallaði 

nokkuð um og síðan fjallaði Relph um tilfinningalegt samband fólks við umhverfi sem 
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uppfyllir grunnþarfir þess. Með staðarhugtökunum er sérstök áhersla lögð á að skilja 

upplifun fólks af stöðum og lýsa þeim tengslum sem fólk myndar við staði. Rannsóknum á 

stað og tengslum fólks við staði hefur fjölgað mikið og er mikill fjöldi fræðigreina um 

viðfangsefnið til marks um það. Fræðimenn ólíkra fræðigreina hafa veitt viðfangsefninu 

athygli og sem dæmi má nefna fræðimenn úr mannvistarlandfræði, umhverfissálfræði og 

vistfræði svo nokkuð sé nefnt (Lewicka, 2011).   

Williams og Stewart hafa fjallað um hugtakið staðarkennd (e. sense of place) og 

segja þeir það hafa verið skilgreint á margs konar hátt. Þrátt fyrir fjölda skilgreininga er 

hugtakið þó yfirleitt notað til að lýsa tilfinningalegum tengslum fólks við staði. Þeir 

Williams og Stewart leggja til nokkuð einfalda leið til að skilgreina hugtakið, en hún felur í 

sér að hugsa um það sem samansafn merkinga, viðhorfa, gilda og tilfinninga sem 

einstaklingur eða hópur tengir við ákveðinn stað (Williams og Stewart, 1998). Eins og 

Jorgensen og Stedman (2001) benda á þá er hugtakið staðarkennd mjög tengt hugtökunum 

staðartengsl (e. place attachment) og staðarsjálfsemd (e. place identity). Raunar getur 

stundum verið erfitt að gera sér grein fyrir því hver tengslin og skilin á milli þessara 

hugtaka eru og fer það mikið eftir skilgreiningu fræðimanna hverju sinni. Jorgensen og 

Stedman skilgreina staðarkennd sem samsetta einingu þriggja þátta. Fyrst er það hugræni 

þátturinn sem felur í sér hugmyndir einstaklingsins um tengsl milli sjálfs og staðar. Síðan 

tilfinningalegi þátturinn, sem snýr að þeim tilfinningum sem einstaklingurinn ber til 

staðarins, og loks atferlisþátturinn sem tengist ákveðnu atferli einstaklingsins á staðnum í 

tengslum við annað fólk. Samkvæmt þeim endurspegla þessir þrír þættir leiðir fólks til þess 

að mynda tengsl við staði og upplifa þar með staðarkennd. Hugsanir okkar, tilfinningar og 

samskipti við stað og fólk eru þeir þættir sem skapa slík tengsl. Staðarkennd skapast því af 

samskiptum milli fólks og á milli fólks og staða (Jorgensen og Stedman, 2001).  

Fyrir þessa rannsókn er sérstaklega áhugaverð umræða Larson, Freitas og Hicks um 

hugtakið. Þær telja að staðarkennd ákvarði viðhorf einstaklinga til umhverfisins og tengja 

umfjöllun sína enn fremur við stjórnun náttúruauðlinda. Umfjöllun þeirra snýr að því 

hvernig fólk mótar og þróar viðhorf og sjálfsmynd sína í gegnum reynslu sína með stöðum. 

Staðir eru í þeirra huga fyrirbæri sem við upplifum með beinum hætti í hinum lifandi heimi 

en ekki huglæg fyrirbæri. Vegna þess að viðhorf okkar og sjálfsmynd þróast með tímanum, 

telja þær líklegt að lengd þess tíma sem fólk á í samskiptum við tiltekinn stað hafi áhrif á 

staðarkennd einstaklings. Jafnframt segja þær að viðhorf og sjálfsmynd sem við mótum 

okkur í tengslum okkar við staði geti átt rætur í hinu náttúrulega umhverfi. Gjarnan eru 

áhrifin þó í senn af náttúrulegum og menningarlegum þáttum þess umhverfis sem fólk er 

hluti af (Larson, Freitas og Hicks, 2013). Að mínu mati er einn stærsti kostur hugtaksins 

staðarkennd sú viðurkenning þess á því að fólk sé hluti af vistkerfi jarðar og að vistkerfi 

jarðar sé hluti af lífi mannanna. 

Skilgreiningar á hugtakinu staðartengsl (e. place attachment) hafa verið marg-

víslegar. Ákveðnar forsendur eru þó sameiginlegar þeim skilgreiningum sem komið hafa 

fram. Almennt vísar hugtakið staðartengsl til tilfinningalegra tengsla sem þróast á milli 

einstaklings og ákveðins staðar sem hefur þýðingu fyrir einstaklinginn. Einstaklingar 

tengjast stað í gegnum upplifun sína á honum, en sú upplifun getur þó bæði verið jákvæð 

og neikvæð. Jákvæðar upplifanir á stað eru hins vegar líklegri til þess að skapa sterk 

staðartengsl (Scannel og Gifford, 2010). Samkvæmt Hernández, Hidalgo, Salazar-laplace 

og Hess (2007) geta slík tengsl verið til staða sem eru ólíkir hvað varðar stærð og virkni, til 

dæmis til heimilis viðkomandi, hverfis, borgar, afþreyingarsvæða, samfélags eða 

landsbyggðar o.s.frv. Tengsl þessi hafa gjarnan sérstaka merkingu fyrir viðkomandi og oft 
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er tilhneiging til þess að viðhalda þessum tengslum á einhvern hátt. Hernández og félagar 

telja að upplifun og reynsla af staðnum sem og öryggi og vellíðan, séu þættir sem stuðla 

með jákvæðum hætti að staðartengslum. Skilgreining þeirra felur í sér að tengslin verði til í 

gegnum endurtekna reynslu og að við tengjumst yfirleitt stöðum í gegnum þá upplifun sem 

þeim tengist. Samkvæmt skilgreiningu þeirra er lengd búsetu einn af þeim þáttum sem 

gefur vísbendingu um staðartengsl. Þannig eru þeir sem hafa búið lengi á stað taldir líklegri 

til þess að bera sterkari tilfinningar til hans en aðrir (Hernández o.fl. 2007). Líkt og Barcus 

og Brunn (2010) benda á hafa þó ekki allir verið sammála um áhrif búsetulengdar á 

staðartengsl. Hefur því jafnframt verið haldið fram að sterk staðartengsl geti myndast og 

viðhaldist þó að viðkomandi búi ekki á þeim stað sem hann hefur tengsl við. Slíkar 

hugmyndir gera ráð fyrir að staðartengsl séu „teygjanleg“. Er það ekki síst rökstutt með 

vísan í að einstaklingar með sterk staðartengsl geti með mismunandi aðferðum viðhaldið 

tengslunum (Barcus og Brunn, 2010). Styður það hugmyndir Hernández og félaga um að 

tilhneiging sé til þess meðal einstaklinga að viðhalda tengslum sínum við staði.  

Síðasta hugtakið er staðarsjálfsemd (e. place identity). Umfjöllun um það hugtak 

tengist oftar en ekki hinum tveimur hugtökunum. Hernández og félagar fjalla einnig um 

þetta hugtak og felur skilgreining þeirra á hugtakinu í sér að staðarsjálfsemd snúi að 

sjálfsmynd einstaklinga, það er hvernig staður og umhverfi verði hluti af einstaklingnum 

sjálfum og sjálfsmynd hans. Einstaklingar með sterka staðarsjálfsemd hafa stundum  

tilhneigingu að lýsa sjálfum sér út frá því að tilheyra einhverjum ákveðnum stað. Hugtökin 

staðartengsl og staðarsjálfsemd skarast á vissan hátt og hefur það sýnt sig að oft er ákveðin 

fylgni á milli þeirra. Er þá átt við að einstaklingar sem eru með sterk staðartengsl eru 

gjarnan líka með sterka staðarsjálfsemd. Hins vegar getur það vel verið svo að 

einstaklingur upplifi tengsl við stað án þess endilega að samsama sig staðnum, rétt eins og 

einstaklingur getur samsamað sig stað án þess að upplifa endilega sterk tengsl við hann. 

Búsetulengd hefur einnig verið hluti af umræðunni um hugtakið en eitt af því sem er talið 

efla mótun staðarsjálfsemdar einstaklinga er langtímabúseta. Er talið að hún styrki tengsl 

við samfélag staðarins ásamt því að líkurnar á samsömun einstaklingsins við staðinn 

aukast. Löng búseta veitir einstaklingnum reynslu af samskiptum og ríkari upplifun af 

staðnum, staðurinn verður þar með stærri hluti af lífi einstaklings eftir því sem búseta 

lengist (Hernández o.fl., 2007). 
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3 Umhverfisstjórnun 

Hugtakið umhverfisstjórnun (e. environmental management) vísar til samskipta fólks og 

umhverfis, umhverfisstjórnun er markviss aðferð til að viðhalda og bæta ástand náttúrulegs 

umhverfis og stýra áhrifum manna á náttúru. Markmið hennar er að tryggja og vernda 

náttúru, þjónustu vistkerfa og líffræðilegan fjölbreytileika í anda sjálfbærni með það að 

leiðarljósi að tryggja möguleika komandi kynslóða til þess að njóta náttúrugæða í sama 

mæli og samfélög nútímans (Pahl-Wostl, 2007). Það má því segja að með 

umhverfisstjórnun sé sífellt leitað bestu leiða til að draga úr óæskilegum áhrifum í 

samskiptum fólks og náttúru. Einstakar stofnanir og fyrirtæki vinna að umhverfisstjórnun 

sem nær til eigin starfsemi þeirra; öllu flóknari og umfangsmeiri umhverfisstjórnun er á 

höndum stjórnvalda. 

Segja má að á Íslandi hafi hugtakið umhverfisstjórnun fyrst og fremst vísað til 

umhverfisstjórnunar fyrirtækja. Hins vegar hefur skort hagnýta og fræðilega umræðu um þá 

umhverfisstjórnun sem er á höndum stjórnvalda, ríkis og sveitarfélaga. Er það sú 

umhverfisstjórnun sem nær til þeirra áhrifa sem athafnir almennings kunna að hafa á 

náttúru og auðlindir landsins og birtist hún í stefnumörkunum stjórnvalda á sviði 

umhverfismála. Fjallað verður í næstu köflum um veruleika slíkrar umhverfisstjórnunar á 

Íslandi. Síðan verður fjallað um tengingu rannsóknarinnar við tvö meginviðfangsefni 

hennar, umhverfisstjórnun og náttúrutengsl einstaklinga. Þegar hér er rætt um 

umhverfisstjórnun er átt við alla anga stjórnunar sem tekur á samskiptum manns og náttúru, 

þar á meðal aðgerðir náttúruverndar. 

3.1 Umgjörð umhverfisstjórnunar á Íslandi 

Árið 2000 skrifar Fredrik Burström um umhverfisstjórnun í grein sinni „Environmental 

management systems and co-operation in municipalities“. Fjallar hann þar um þörfina fyrir 

öflugri samþætta nálgun í umhverfisstjórnun, svo að unnt verði að ná markmiðum 

umhverfisstjórnunar og sjálfbærrar þróunar. Felur það í sér samþættingu skipulagsgerðar á 

sviði umhverfis- og þróunarmála og samstarf mismunandi aðila í samfélaginu. Leggur 

Burström enn fremur áherslu á að þó að alla varði um umhverfisvandamál þá beri opinber 

yfirvöld og ríkisstjórnir ábyrgð á umhverfisstefnu og umhverfisstjórnun. Eitt af verkefnum 

þeirra sé því að samræma mismunandi verkefni og aðgerðir í umhverfismálum. Ein 

afleiðing einstaklingshyggjunnar í tengslum við umhverfisvandamál segir hann hafa verið 

vaxandi þörf fyrir staðbundið frumkvæði og aðgerðir er miða að heilbrigðu umhverfi og 

sjálfbærni. Því munu staðbundin stjórnvöld gegna mikilvægu hlutverki í samræmingu og 

eflingu samvinnu milli ólíkra aðila (Burström, 2000). 

Umhverfismál heyra undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið og fer það með æðsta 

vald í umhverfismálum landsins. Fer það með málefni er varða náttúruvernd, skógrækt, 

landgræðslu og endurheimt votlendis, söfnun og skráningu upplýsinga um náttúru landsins, 

hafsins og hafsbotnsins, veiðistjórnun og alþjóðaverslun með villt dýr og plöntur, 

erfðabreyttar lífverur, áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða og veður og náttúruvá. 

Sömuleiðis fer ráðuneytið með málefni er varða vatnsvernd og ráðgjöf um nýtingu vatns, 
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mengunarvarnir, loftslagsvernd, hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit og efni og efnavörur, 

þar á meðal eiturefni og hættuleg efni. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið fer einnig með 

landsskipulag, mat á umhverfisáhrifum áætlana og framkvæmda, landmælingar og 

grunnkortagerð og mannvirki. Þá fer ráðuneytið með framkvæmd alþjóðasamninga um 

umhverfismál í samvinnu við utanríkisráðuneytið, sjálfbæra þróun, upplýsingarétt um 

umhverfismál og söfnun upplýsinga um málefni norðurslóða (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneyti Íslands, e.d.). Þær stofnanir sem  heyra undir umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið eru Íslenskar orkurannsóknir, Landgræðsla ríkisins, Landmælingar 

Íslands, Mannvirkjastofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands, Náttúrurannsóknastöðin við 

Mývatn, Skipulagsstofnun, Skógrækt ríkisins, Stofnun Vilhjálms Stefánssonar, 

Umhverfisstofnun, Úrvinnslusjóður, Vatnajökulsþjóðgarður, Veiðimálastofnun og 

Veðurstofa Íslands (Lára Jóhannsdóttir, Brynhildur Davíðsdóttir og Snjólfur Ólafsson, 

2014). 

Auk umhverfis- og auðlindaráðuneytisins heyra umhverfistengd málefni einnig undir 

önnur ráðuneyti. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið stýrir til dæmis matvæla-, 

landbúnaðar- og byggðamálum, sjávarútvegi og fiskeldi, iðnaði, orkumálum, viðskiptum, 

nýsköpun og ferðaþjónustu (Lára Jóhannsdóttir o.fl., 2014).  

Augljóst er að hlutverk ríkisvaldsins í umhverfisstjórnun er viðamikið og ákaflega 

mikilvægt, ábyrgðin er þó ekki aðeins á herðum þess heldur einnig á íslenskum 

sveitarfélögum. Á þeim hvílir ákveðin lagaleg skylda til að annast tiltekna þætti 

umhverfismála og þar með umhverfisstjórnun. Lögbundin verkefni sveitarfélaga eru 

tilgreind í fjölda laga, þar á meðal í skipulagslögum, náttúruverndarlögum og lögum um 

meðhöndlun úrgangs. Gegna sveitarfélög bæði hinum lögbundnu verkefnum en einnig 

öðrum verkefnum sem eru umfram það sem beinlínis er tilgreint í lögum.  

Eitt viðamesta samstarf stjórnvalda í umhverfismálum sem átt hefur sér stað hér á 

landi er líklega samstarfssamningur sá sem Samband íslenskra sveitarfélaga og 

umhverfisráðuneytið gerðu með sér árið 1998. Á það samstarf rætur sínar að rekja til 

heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun sem haldin var í Rio de 

Janeiro árið 1992 (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). Afrakstur ráðstefnunnar var 

framkvæmdaáætlun um sjálfbæra þróun í heiminum og hefur hún gengið undir nafninu 

Agenda 21 eða Dagskrá 21 á íslensku. Meðal þess sem þar kemur fram er áhersla á 

möguleika fólks til þess að hafa áhrif á eigin framtíð með þátttöku í ákvarðanatöku í 

tengslum við sjálfbæra þróun síns samfélags (United Nations, 2012). Áhersla þessi er 

einnig mikilvægur þáttur í hugmyndafræði þeirrar áætlunar sem Dagskrá 21 gat af sér og 

hefur gengið undir nafninu Staðardagskrá 21. Eins og Dagskrá 21 er forskrift að sjálfbærri 

þróun í ríkjum heims þá er Staðardagskrá 21 heildaráætlun um þróun einstakra samfélaga 

(Environs Australia: the Local Government Environment Network, 1999). Miðaði 

umræddur samstarfssamningur að gerð umhverfisáætlunar í hverju sveitarfélagi fyrir sig í 

anda Staðardagskrár 21 (Umhverfisráðuneyti Íslands, 1998). Samstarf Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og umhverfisráðuneytisins um Staðardagskrá 21 á landsvísu stóð óslitið í rúm 

11 ár. Því lauk hins vegar í árslok 2009 eftir að ljóst varð að ekki voru forsendur fyrir 

endurnýjun samninga milli aðila um frekara samstarf. 

Mörg sveitarfélög unnu að gerð áætlunar í umhverfismálum í anda Staðardagskrár 21 

á blómaskeiði hennar hér á landi. Slík vinna er ákaflega mikilvæg þegar litið er til þess hve 
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margþættu hlutverki sveitarfélögin gegna í umhverfismálum. Gildi slíkra áætlana er enn 

fremur meðal annars fólgið í því að sveitarfélög eru þau stjórnvöld sem standa næst 

fólkinu, því ætti að vera auðveldara fyrir sveitarfélög en ríkisvald að virkja almenning til 

þátttöku (Umhverfisráðuneyti Íslands, 2002). Þó að verkefni umhverfismála séu ekki öll 

lögbundin eru þau engu að síður mikilvægur hluti þess að móta samfélagið til framtíðar. 

Ekki verður hjá því litið að sveitarfélög eru í kjöraðstöðu til þess að tryggja jafnvægi í 

samskiptum samfélags og náttúru með hagsmuni beggja eininga að leiðarljósi. Í 

nærsamfélaginu er til staðar þekking og skilningur á hefðum samfélagsins sem og 

einkennum náttúrufars á svæðinu, þekking sem nýtist vel við slíka stefnumótunarvinnu. 

Mikilvægt er að sveitarfélög viðhaldi þeim áherslum Staðardagskrár 21 sem fólu einmitt í 

sér þessa hugsun.  

Hér er fjallað um umhverfisstjórnun stjórnvalda er hafa ákvörðunarrétt varðandi 

landsins gæði og auðlindir. Virðist svo vera að slík umhverfisstjórnun hafi litla fræðilega 

athygli fengið hérlendis, og lítið er um heimildir eða fræðilegt efni sem fjallað hefur með 

greinandi hætti um umhverfisstjórnun stjórnvalda á Íslandi. Hér markar nýleg grein Láru 

Jóhannsdóttur, Brynhildar Davíðsdóttur og Snjólfs Ólafssonar (2014) mögulega nokkur 

tímamót en hún fjallar um umhverfislega sjálfbærni Íslands og stjórnsýslu umhverfismála. 

Niðurstöður rannsóknar þeirra fela í sér vísbendingar um skort á framtíðarsýn, heildrænni 

hugsun og stefnumörkun á sviði umhverfismála á Íslandi. Líkt og þau benda á í grein sinni 

eru þær niðurstöður í samræmi við niðurstöður heildarúttektar Efnahags- og 

framfarastofnunar Evrópu (OECD) á frammistöðu Íslands í umhverfismálum frá árinu 

2014, en þar kom skýrt fram að úrbóta væri þörf í umhverfislegri stjórnsýslu á Íslandi.   

Þegar Burström kallar eftir samræmingu stjórnvalda á það sannarlega við hér á landi 

þó að grein hans sé nú 15 ára gömul. Ætla má að dreifing umhverfismála milli bæði 

ráðuneyta og stofnana, sem leiðir af sér aðskilnað nátengdra þátta umhverfismála, auki 

flækjustig innan málaflokksins. Samræmingu mismunandi verkefna og aðgerða í 

umhverfisstjórnun stjórnvalda virðist ábótavant hérlendis. Ekki er til heildstæð hagnýt 

stefna í umhverfisstjórnun. Því skortir heildarsýn sem skilgreinir samræmdar aðgerðir, 

aðferðir og ábyrgð í málaflokkum umhverfismála. Vissulega eru til staðar ýmsar tilskipanir 

og reglugerðir sem fela í sér ákveðna umhverfisstjórnun. Þær ná þó aðeins til afmarkaðra 

viðfangsefna en fjalla ekki með heildstæðum hætti um stjórnun umhverfis og auðlinda. 



14 

 

4 Samfélag, náttúra og 
umhverfisstjórnun  

Rannsókn þessi leggur í grófum dráttum áherslu á tvö viðfangsefni, samband samfélags og 

náttúru og umhverfisstjórnun. Rannsóknin tengir þessi tvö viðfangsefni saman í umræðu 

sinni um hagnýtt gildi og mikilvægi þekkingar á sambandi samfélags og náttúru fyrir 

bættan árangur í umhverfisstjórnun. Engin sérstök nýmæli er um að ræða í þeirri umræðu 

sé litið til alþjóðlegs fræðastarfs. Sem dæmi um það má nefna rannsókn frá árinu 1999 sem 

fjallar um tilfinningatengsl fólks við náttúru sem hvata til náttúruverndar. Sú rannsókn 

lagði mikla áherslu á tengsl einstaklinga við náttúrulegt umhverfi og niðurstöður hennar 

sýndu að tilfinningaleg tengsl við náttúru virðast hafa ákveðið forspárgildi um vilja 

einstaklinga til náttúruverndar (Raymond, Brown og Weber, 2010).   

Í tengslum við markmið rannsóknar minnar má segja að sú nálgun Görgs, að ólíkur 

skilningur manna á náttúrunni sé afleiðing þess að einstaklingar hafi með ólíkum hætti 

samskipti við hið náttúrulega umhverfi, sé nokkurs konar hornsteinn rannsóknarinnar svo 

og skrif hans um það hvernig hin breytilega túlkun getur haft áhrif á það hvernig 

einstaklingar hegða sér gagnvart náttúrunni og hvernig þeir lifa í henni eða með (Görg, 

2010).  

Fleiri en Görg hafa fjallað um viðfangsefnið, Herbert W. Schroeder fjallar um  það 

hvernig afstaða fólks til þess hvað séu ásættanlegar athafnir manna í hinu náttúrulega 

umhverfi, tengist skilningi manna á því hvernig maðurinn er eða ætti að vera tengdur 

hinum náttúrulega heimi (Schroeder, 2007). Segir Schroeder að um sé að ræða tvö 

sjónarhorn sem hafi andstæða sýn á stöðu mannsins gagnvart náttúrunni. Annað þeirra 

álítur manninn vera hluta af náttúrunni og hitt álítur hann aðskilinn frá náttúru. Hann 

tengir því hugmyndir og viðhorf fólks til umgengni við náttúru við skilning manna á 

náttúrutengslum sínum. Schroeder bendir á að sé maðurinn álitinn aðskilinn frá náttúru feli 

það í sér að hann sé frábrugðinn eða fjarlægur hinum náttúrulega heimi. Sé mannfólkið 

ekki hluti af náttúru hljóti allar athafnir þess að draga úr gæðum náttúrulegs umhverfis. Sé 

maðurinn hins vegar hluti af hinum náttúrulega heimi er ekki unnt að aðgreina hann frá 

þeim náttúrulegu ferlum er hann á í gagnvirkum samskiptum við. Þá sé um leið ástæðulaust 

að ætla að athafnir manna samræmist ekki náttúrulegu umhverfi. 

Schroeder fjallar um það hvernig umræða um umhverfisstjórnun á það til að 

einkennast af þessum andstæðu sjónarhornum á stöðu mannsins gagnvart náttúrunni. Eiga 

misjafnar hugmyndafræðilegar stefnur umhverfisstjórnunar það til að gagnrýna hvor aðra 

fyrir ýmist of takmarkaða eða of ríka aðgreiningu manns og náttúru. Schroeder leggur hins 

vegar jafnframt áherslu á að siðferðileg afstaða manna til náttúru ákvarðist ekki aðeins af 

afstöðu þeirra til stöðu mannsins gagnvart náttúrunni. Rökstyður hann það með því að 

benda á að aðgreining manns og náttúru geti í senn leitt til þess að menn hafi þá afstöðu að 

náttúruna verði að vernda fyrir áhrifum manna en einnig getur sú aðgreining leitt til þess að 

maðurinn telji sig drottna yfir hinum náttúrulega heimi. Sú nálgun að líta á manninn sem 

hluta af náttúrulegum heimi leiði á sama hátt ekki endilega eingöngu af sér jákvæða 

siðferðilega afstöðu manna til náttúru. Getur slík afstaða verið rökstuðningur þess að sé 
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maðurinn hluti af hinu náttúrulega umhverfi, megi líta á gjörðir manna og áhrif þeirra á 

landslag sem hluta af hinu náttúrulega ferli (Schroeder, 2007).  

Ætla má að siðferðileg afstaða manna til náttúru geti haft umtalsverð áhrif á afstöðu 

manna til umhverfisstjórnunar. Rannsókn Schroders er áhugaverð í samhengi 

umhverfisstjórnunar vegna þess hvernig hún felur í sér vísbendingar um áhrif hugmynda 

manna um tengsl sín við náttúru á siðferðilega afstöðu þeirra til náttúrunnar. Séu þessar 

hugmyndir settar í samhengi við áherslur Görgs um mótandi áhrif nálægðar við náttúru á 

skilning manna má segja að hugsanlega hafi nálægð við náttúru þá um leið áhrif á 

siðferðilega afstöðu einstaklinga. Þessu til stuðnings má líta á skrif P. Wesley Schultz sem 

vísa í svipaða átt. Ein af tilgátum hans felur í sér að umhyggja einstaklinga fyrir náttúrulegu 

umhverfi grundvallist á því að hve miklu marki þeir sömu einstaklingar telja sig vera hluta 

af hinu náttúrulega umhverfi.  Sýndi rannsókn hans að þeir einstaklingar, sem telja sig hafa 

sterk tengsl við náttúru, eru líklegri til þess að tileinka sér visthverfa hugsun þegar kemur 

að umhverfisvandamálum (Schultz, 2000). Schultz greindi ólíkar hugmyndir manna um 

stöðu mannsins gagnvart náttúru eftir menningu, en einnig greindi hann mun á milli 

einstaklinga innan sömu menningar. Telur hann að sú upplifun einstaklinga að tilheyra 

nátttúru geti mótast af staðháttum og umhverfisþáttum (Schultz, 2002). Tekur hann sem 

dæmi að íbúar í borg sem eru í litlum daglegum samskiptum við náttúrulegt umhverfi finni 

ef til vill síður fyrir tengslum við náttúru (Schultz, 2001). Telur Schultz að náttúrutengsl 

geti aukist með auknum samskiptum við náttúru, sérstaklega ef athafnir einstaklinga ýta 

undir þá tilfinningu að vera hluti af hinum náttúrulega heimi. Margt í niðurstöðum hans 

styður mikilvægi þess að náttúrutengsl einstaklinga séu rannsökuð í samhengi við það 

umhverfi og þá staði sem einstaklingar hrærast í á lífsleiðinni (Schultz, 2000).  

Rannsókn Utu Berghoefer, Ricardo Rozzi og Kurt Jax frá árinu 2010 fól í sér könnun 

þeirra á tengslum manns og náttúru í tengslum við árangur í náttúruvernd. Rannsóknin var 

framkvæmd á Cape Horn svæðinu í sunnanverðu Chile en árið 2005 komst það svæði á 

heimsminjaskrá UNESCO. Cape Horn er að flatarmáli eitt stærsta slíka svæðið í Suður-

Ameríku með um 2300 íbúa (Berghoefer o.fl., 2010). Berghoefer og félagar tengja 

rannsókn sína við skrif Görgs um félagslegt samband samfélags við náttúru, og studdi það 

ákvörðun mína um að sú nálgun væri heppileg fyrir verkefni mitt. Berghoefer og félagar 

telja að hinn einfaldi skilningur á náttúrunni, þar sem hún birtist sem sjálfstæð eining, 

algjörlega utan hinnar mannlegu veraldar, sé í raun rót margra þeirra vandamála sem við 

glímum við í náttúruvernd. Þeir telja að náttúran sé ekki aðeins eitthvað sem sé þarna úti, 

sem við annaðhvort verndum eða nýtum. Báðar einingar, samfélag og náttúra, eru í þeirra 

huga, eins og Görgs, aðeins það sem þær eru vegna tengsla sinna hvorrar við aðra. 

Höfundar leggja áherslu á að þeir séu ekki að leggja til sérstaka leið til að miðla málum 

milli mismunandi sjónarmiða um eitt eðli náttúrunnar, heldur var rannsókninni ætlað að 

varpa ljósi á það hve margbreytileg túlkun og upplifun á náttúrunni getur verið milli ólíkra 

einstaklinga. Hvernig ólíkir einstaklingar hugsa og skynja náttúru og hvernig þeir tengjast 

henni og lifa í eða með henni á ólíkan hátt (Berghoefer o.fl., 2010).  

Niðurstöður rannsóknar þeirra styðja enn frekar þær hugmyndir sem komið hafa fram 

hér að framan um tengsl milli skilnings fólks á náttúrutengslum og hegðunar gagnvart 

náttúru.  Leiddi rannsóknin í ljós að einstaklingar hafa með ólíkum hætti samskipti við hið 

náttúrulega umhverfi, og þau samskipti móta síðan skilning þeirra sömu einstaklinga á 

náttúrunni. Berghoefer og félagar segja ýmsa áhrifaþætti eiga þátt í tilurð sambands 
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einstaklinga við náttúruna. Þættir sem eru hluti af samskiptum fólks og náttúru og hafa 

mótandi áhrif á þessi tengsl eru til dæmis nýting auðlinda, gagnvirk skynjun, þættir 

sjálfsvitundar og form þekkingaröflunar meðal einstaklinga (Berghoefer o.fl., 2010). Hér 

birtast því enn tengsl milli samskipta fólks við náttúru og skilnings þess á tengslum sínum 

við hana og svo aftur hegðunar fólks gagnvart náttúru. Segja má að samskipti við náttúruna 

birtist hér sem frumorsök og hegðun manna gagnvart henni sem afleiðing. Hlýtur það að 

styðja við hagnýtt gildi þekkingar á náttúrutengslum samfélags við gerð 

umhverfisstjórnunar.   

Umfjöllun Berghoefer og félaga um mikilvægi sambands milli samfélags og náttúru í 

tengslum við náttúruvernd skýrir vel þá nálgun sem rannsókn mín byggist á. Leggja þeir 

áherslu á að þegar kemur að náttúruvernd séu hinar margs konar myndir sem samband 

samfélags og náttúru tekur á sig grundvallaratriði vegna þess hvernig skoðanir fólks virðast 

mótast af því sambandi sem það á við náttúruna. Þeir telja enn fremur að þetta mikilvæga 

atriði sé of oft vanrækt og sú vanræksla leiðir að þeirra mati af sér slakari árangur í 

náttúruvernd. Þeir leggja því mikla áherslu á mikilvægi þess að öðlast betri skilning á 

flóknu sambandi manns og náttúru ef menn vilji ná góðum árangri í náttúruvernd. Og til  

að náttúruvernd skili því sem henni er ætlað er mikilvægt að hún sé unnin með þeim hætti 

að um hana skapist sátt og samfélag hvers svæðis standi að baki henni af heilum hug. Telja 

þeir að ef tekið sé tillit til félagslegs sambands við náttúru þá verði öll umfjöllun um 

markmið og skilyrði náttúruverndar auðveldari. Er það trú þeirra að styrkja megi 

samfélagsmiðaða stjórnun og verndun vistkerfa og auka þær fjölmörgu nytjar sem þau gefa 

af sér með því að gefa meiri gaum að ólíku félagslegu sambandi fólks við náttúru 

(Berghoefer o.fl., 2010). Rannsókn þessi veitir ákveðnar vísbendingar um hagnýtt gildi 

þekkingar á sambandi samfélags og náttúru fyrir náttúruvernd.   

Hér hefur aðeins verið greint frá litlum hluta þeirra rannsókna sem fjallað hafa um 

náttúrutengsl fólks sem einn meginmótunarþátt umhverfishegðunar hjá einstaklingum. Í 

vissu tilliti líta rannsóknirnar þetta samband frá ólíkum sjónarhornum en um leið eru sterk 

tengsl á milli þeirra. Ákveðinn samhljómur er í niðurstöðum þeirra og styrkja niðurstöður 

þessara rannsókna mig enn frekar í trú minni á mikilvægi skilnings á tengslum samfélags 

og náttúru á hverju svæði fyrir árangursríka umhverfisstjórnun. Hafi náttúrutengsl áhrif á 

hegðun manna gagnvart náttúrunni hlýtur það að vera til bóta að hafa þau tengsl til 

hliðsjónar við mótun umhverfisstjórnunar. Séu náttúrutengsl samfélags höfð í huga og litið 

til forspárgildis þeirra ætti að vera unnt að nýta þá þekkingu til þess að móta eins sterka 

umhverfisstjórnun og unnt er innan hvers samfélags. Ef vitað er til dæmis að samfélag er í 

sterkum tengslum við náttúru og innan þess ríkur vilji til náttúruverndar má móta 

stjórnunaraðferðir í samræmi við það. Mikilvægt er þó að ætíð séu einhver lágmarksviðmið 

höfð í huga, en með þessu má sérsníða stjórnun að hverju samfélagi. Er það trú mín að 

þannig megi ná betri árangri í umhverfisstjórnun. Það er enn fremur trú mín að sátt og 

samráð við það samfélag sem umhverfisstjórnun á að ná til sé forsenda þess að slík 

stjórnun skili tilætluðum árangri. Þess vegna tel ég mikilvægt að rannsókn þessi leggi 

áherslu á tengsl þeirra tveggja viðfangsefna sem rannsókn mín fjallar um. Á það einnig 

rætur í því að opinber umræða ráðamanna hefur gjarnan einkennst af áherslu á mikilvægi 

þess að umhverfisstjórnun og auðlindanýting sé unnin í sátt og samráði við það samfélag 

sem hún á að ná til. Umhverfisstjórnun er dæmi um stjórntæki sem ætlað er að hafa áhrif á 

athafnir og verklag heimafólks. Því hlýtur hvers konar kerfi umhverfisstjórnunar að þurfa 
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að taka mið af félagslegum og menningarlegum skilningi á sambandi fólks og náttúru á 

hverjum stað. 
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5 Öræfi  

Rannsóknin, sem hér er lýst, var framkvæmd meðal einstaklinga með fasta búsetu í 

Öræfum í Austur-Skaftafellssýslu, Öræfasveit er í Sveitarfélaginu Hornafirði en afmarkast 

af Breiðamerkursandi til austurs og Skeiðarársandi til vesturs. Skýrir það af hverju sveitin 

hefur stundum verið kölluð Sveitin milli sanda en áður hét hún einnig Litla-Hérað. Austan 

og vestan við sveitina eru miklar ár sem áður sköpuðu þessari sveit mikla einangrun, 

Jökulsá á Breiðamerkursandi og Skeiðará á Skeiðarársandi. Þegar þær voru óbrúaðar og 

ófært var yfir þær var eina leið manna að fara yfir jökul og það gat verið þrautin þyngri 

(Náttúrufræðistofnun Íslands., 2005). Brú yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi var vígð í 

september árið 1967, Skeiðará var svo brúuð árið 1974 og þar með var orðinn til opinn 

hringvegur um Öræfasveit í viðlíka mynd og við þekkjum í dag (Illugi Jökulsson o.fl., 

2003)  

Undir þeim jökli sem gnæfir hæst á Íslandi standa bæir sveitarinnar, flestir við 

hlíðarfótinn í röð, Kvísker þeirra austastur en Skaftafell hinn vestasti. Bæir sveitarinnar 

standa þétt saman á gróðursvæðum sem náttúruhamfarir hafa ekki eytt. Þrátt fyrir nálægð 

byggðar við Öræfajökul sjást aðeins undirhlíðar hans frá flestum bæjanna og þær eru víða 

grösugar þótt skammt sé að fara upp á grýttar slóðir (Gísli Sigurðsson, 2002). Um Austur-

Skaftafellssýslu er sagt að fjalllendið einkennist af bröttum hlíðum og djúpum dölum, og 

brattar skriður og gróðurvana fjallshlíðar eru algengar. Gróður er þó yfirleitt gróskumikill 

neðarlega í hlíðum og í brekkurótum, og þar sem bratti er lítill er víða talsverður gróður. 

Grónar hlíðar eru eitt af einkennum Öræfasveitar, og sem dæmi má nefna að í 

Skaftafellsheiði nær samfelldur gróður upp í 500 m hæð. Birkikjarr er víða að finna í 

hlíðarrótum og er það á sumum stöðum gróskumikið og hávaxið. Efsti hluti fjalla er 

ógróinn svo og svæði sem nýlega eru komin undan jökli. Annað einkenni Öræfasveitar eru 

miklir sandar og aurar, en víðáttumestu sanda- og aurasvæðin eru Skeiðarársandur sem er 

nálægt 1000 km² að flatarmáli eða um 1% af flatarmáli Íslands (Náttúrufræðistofnun 

Íslands, 2005).  

Öræfingar hafa löngum búið við mikla náttúruvá, Öræfajökull er megineldstöð sem 

telst frekar virk á nútíma og hefur tvisvar gosið á sögulegum tíma, árin 1362 og 1727. 

Gosið árið 1362 var mjög afdrifaríkt fyrir sveitina, sem þá hét Litla-Hérað og var neðan við 

Öræfajökul. Elstu heimildir um að Litla-Hérað væri nefnt Öræfi eru frá 1412 eða hálfri öld 

eftir hið gífurlega gos úr Öræfajökli sem grandaði byggð Litla-Héraðs og skildi eftir sig 

auðn og urð. Þá eru Grímsvötn skammt undan og hafa þau gosið með tilheyrandi 

jökulhlaupum og framburði. Íbúar á svæðinu hafa því löngum búið við það að eldgos í 

jökli, jökulhlaup og breytingar á stöðu skriðjökla hafa mikil áhrif á mótun lands og 

framvindu gróðurs og dýralífs (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2005). Eins og lýsingar þessar 

bera með sér umlykur stórbrotin náttúra samfélagið í Öræfum og ljóst er að hún hefur í 

áranna rás haft mikil áhrif á samfélag manna á svæðinu. Öræfingar búa enn fremur í nánd 

við þjóðgarð og hafa raunar gert lengur en flestir aðrir landsmenn, Þjóðgarðurinn í 

Skaftafelli var stofnaður 15. september 1967 og er nú hluti af Vatnajökulsþjóðgarði 

(Vatnajökulsþjóðgarður, e.d.).  
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Mynd 1. Kort af Öræfasveit (Kort: Snævarr Guðmundsson, 2015) 

Aðstæður samfélagsins í Öræfum og samfélagið sjálft er merkilegt í mörgu tilliti. 

Eins og fram hefur komið var einangrun þess mikil og byggðin afskekkt, og þurftu 

Öræfingar því að vinna saman þegar kom að ferðalögum. Alla verslun varð að sækja á 

Djúpavog til ársins 1863 en eftir það var um tíma sótt til verslunar á Papós og þess eru 

dæmi að farið væri vestur á Eyrarbakka til að versla. Það þótti mikil framför þegar 

Öræfingar mynduðu hlutafélag með Vestur-Skaftfellingum um bátinn Skaftfelling sem 

fyrst flutti varning í Öræfin árið 1918. Árið 1967 kom svo loks fullkomin verslun í 

Öræfasveit á vegum Kaupfélags Austur-Skaftfellinga (Gísli Sigurðsson, 2002). Aðstæður 

þessar hafa eflaust haft áhrif á það hversu tamt Öræfingum er að taka höndum saman í 

verkefnum sínum. Þann 29. desember 2009 birtist frétt á www.visir.is sem sýnir vel að  

samvinnu Öræfinga er hvergi nærri lokið þó að viðfangsefnin séu önnur en áður. Þar er 

greint frá því að Öræfingar hafi stofnað eigið fjarskiptafélag í þeim tilgangi að bæta 

netsamband og sjónvarpstengingu. Kemur þar fram að hvert heimili í sveitinni greiddi 

400.000 krónur til að fá ljósleiðaratengingu. Þegar Öræfingar gáfust upp á að bíða eftir því 

að bætt yrði úr aðstæðum þeirra í þessu tilliti, sameinuðust þeir um að bæta aðstæður sínar 

sjálfir. Sveitarfélagið Hornafjörður greiddi nær fjórðung kostnaðar en megnið borguðu 

heimilin í Öræfum („Öræfingar gefast ...,“ 2009).  

Þótt hér hafi verið nokkuð fjallað um einangrun sveitarinnar er það ekki svo að gesti 

hafi ekki borið að garði í Öræfum. Þvert á móti var oft mikill gestagangur á ákveðnum 

http://www.visir.is/
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tímum árs þar sem Öræfin voru í þjóðleið. Á þeim tíma voru Öræfingar þess vegna ef til 

vill vanari en margir aðrir að taka á móti gestum, jafnt innlendum sem erlendum.  

Landbúnaður og ferðaþjónusta eru meginatvinnugreinar svæðisins og hefur 

ferðaþjónusta verið í mikilli sókn í Öræfum hin síðustu ár eins og víðar (Gísli Sigurðsson, 

2002). Yfir sumartímann fjölgar þeim mjög sem búa í Öræfum vegna árstímabundinnar 

fjölgunar starfsmanna í ferðaþjónustu. Íbúar sveitarinnar eru hins vegar talsvert færri en 

áður var. Um aldamótin 1900 voru íbúar 238 talsins en eftir það fór að fækka í sveitinni og 

árið 1960 var fjöldinn kominn niður í 156 (Gísli Sigurðsson, 2002). Einstaklingum með 

skráð lögheimili í Öræfum hefur fækkað enn frekar og samkvæmt Hagstofu Íslands voru 88 

einstaklingar með skráð lögheimili í póstnúmerinu 785 Öræfi þann 23. maí 2015 (Hagstofa 

Íslands). 

 

Mynd 2. Stórbrotin náttúra umlykur samfélagið í Öræfum (Mynd: Guðmundur 

Ögmundsson, 2013) 

 

 



21 

 

6 Aðferðir 

Í þeim köflum sem hér fara á eftir og fjalla um aðferðafræði og aðferðir rannsóknarinnar 

skal greint frá upplýsingum er varða formgerð rannsóknarinnar. Í fjórum köflum verður 

greint frá þeim rannsóknaraðferðum sem rannsóknin byggist á, farið yfir helstu atriði er 

varða hóp þátttakenda og fjallað um undirbúning og framkvæmd rannsóknarinnar. Loks er 

fjallað um siðferðilegar og aðferðafræðilegar áskoranir. 

6.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsókn mín er alfarið byggð á eigindlegum aðferðum. Aðferðir eigindlegra rannsókna 

henta vel fyrir rannsókn þessa þar sem meginmarkmið hennar er að kanna upplifun og 

skynjun einstaklinga á náttúrutengslum sínum og hvaða merkingu þeir leggja í þessi tengsl. 

Þær eiga ekki síst vel við þar sem rannsóknin er fræðilega staðsett innan félagsvísinda og 

byggist á fræðilegum grunni sem á rætur í umhverfisfélagsfræði. Leitað er eftir mikilli dýpt 

þegar kemur að upplifun, skynjun og merkingu viðfangsefnisins meðal einstaklinganna 

sjálfra og styður það enn frekar gildi þess að beita eigindlegum aðferðum við rannsóknina.  

Eigindlegar aðferðir er samheiti yfir margs konar ólíka nálgun í rannsóknum sem þó 

byggjast allar á ákveðnum sameiginlegum grunni (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir hafa verið mikið notaðar innan félagsvísinda til að varpa 

ljósi á fyrirbæri eins og líf fólks, reynslu þess og líðan (Flick, 2002). Með þessum 

aðferðum leitast rannsakendur við að skoða hvernig veruleiki einstaklinga mótast, sem og 

atferli, viðhorf og túlkanir þeirra. Veruleikinn er margþættur og háður upplifun 

einstaklinganna sjálfra og því miða eigindlegar rannsóknaraðferðir að því að kanna 

upplifun fólks í smáatriðum (Taylor og Bogdan, 1998).  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggjast á heimspeki fyrirbærafræðinnar sem 

gengur út frá því að best sé að útskýra athafnir fólks með því að afla gagna um þessa sömu 

þætti. Það er hvaða merkingu fólk leggur sjálft í aðstæður sínar, reynslu og aðra þætti er 

snerta líf þess og lifnaðarhætti (Taylor og Bogdan, 1998). Þetta er til dæmis gert með því 

að fylgjast með fólki í daglegu umhverfi þess, taka viðtöl þar sem spurningar og svör eru 

ekki á stöðluðu formi heldur stefnt að því að fá viðmælanda til að lýsa reynslu sinni og 

upplifun (Hennink o.fl., 2011).   

Eins og fram kom hér að framan eru til staðar ólíkar nálganir sem þó rúmast allar 

innan eigindlegra rannsókna. Lífssögurannsókn, grunduð kenning, etnógrafía og 

tilviksathugun eru ólíkar aðferðir á sviði eigindlegra rannsókna og mótast þær hver um sig 

af ólíkum þáttum. Getur til dæmis ólík hugmyndafræði legið að baki hverri og einni 

(Creswell, 2013). Fyrirbærafræðin er uppspretta aðferðafræðinnar en um leið hefur hún 

vegna fjölbreytileika nálgana gjarnan einnig verið tilgreind sem ein af nálgunum 

eigindlegra rannsókna. Fyrirbærafræðin sem byggist á þekkingarfræði mótunarhyggju er sú 

fræðilega nálgun sem á hvað best við rannsóknarspurningar mínar. Þekkingarfræðin segir 

til um hvernig við skiljum mannlega þekkingu, hvað hún þýðir og hvaða ályktun við getum 

dregið af henni. Samkvæmt mótunarhyggju er enginn hlutlaus sannleikur til, merking 
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verður til í gegnum samskipti okkar við veruleikann, hún er því ekki uppgötvuð heldur 

búin til (Crotty, 1998). Markmið fyrirbærafræðinnar er að skilja upplifun einstaklinga á 

ákveðnu fyrirbæri út frá sjónarhóli þátttakenda og hvernig þeir skynja heiminn. Samkvæmt 

henni mótast raunveruleikinn í vitund einstaklinga út frá því sem þeir upplifa í samskiptum 

sínum við umheiminn (Taylor og Bogdan, 1998). Byggt er á þeirri grundvallarskilgreiningu 

að ekki sé hægt að alhæfa um heildina út frá þeim viðmælendum sem taka þátt í tiltekinni 

rannsókn. Heldur gerir rannsókn okkur kleift að öðlast dýpri skilning á lífi og aðstæðum 

þeirra einstaklinga sem rannsóknin nær til. Samkvæmt þessu er ekki til einn ákveðinn 

sannleikur sem hægt er að heimfæra upp á alla heldur er hver manneskja, aðstæður hennar, 

upplifun og gildi, einstök og jöfn (Creswell, 2013).  

Eigindlegar rannsóknir byggjast á flóknu samspili aðleiðslu og afleiðslu (Creswell, 

2013). Niðurstöður eigindlegra rannsókna geta aðeins gefið vísbendingar um upplifun 

einstaklinga í sambærilegum aðstæðum og er markmið þeirra því ekki að alhæfa (Taylor og 

Bogdan, 1998). Það skýrist meðal annars af því að niðurstöður slíkra rannsókna mótast 

aðeins af þeim þátttakendum sem rætt er við sem oftast eru fremur fáir og því erfitt að 

alhæfa nokkuð. Þessi aðferð kallar hins vegar á meiri dýpt, bæði hvað snertir gagnaöflun og 

ályktanir en hinar svokölluðu megindlegu rannsóknaraðferðir og er sveigjanleg í mörgu 

tilliti. Engu að síður er hér gerð hörð krafa um vönduð og skipulögð vinnubrögð og 

nákvæmni. Innan eigindlegra aðferða er mögulegt að fara ólíkar leiðir í rannsóknum og við 

gagnasöfnun. Þekktar aðferðir eru til dæmis viðtal, rýnihópur og vettvangsathugun 

(Hennink o.fl., 2011).  

Í þessari rannsókn var gögnum safnað með opnum hálfstöðluðum 

einstaklingsviðtölum. Með opnu hálfstöðluðu viðtali er átt við samtal rannsakanda og 

viðmælanda sem hefur ákveðinn tilgang og ramma sem stuðst er við, þótt viðtalið ferðist í 

ýmsar áttir innan þessa ramma. Viðtalsramminn hefur síðan að geyma ákveðnar spurningar 

sem eiga helst að vera opnar og sveigjanlegar yfir- og undirspurningar sem rannsakandi 

hefur hug á að leita svara við. Síðan þróast áherslur í samtalinu sjálfu. Rannsóknarviðtal af 

þessu tagi felur ekki aðeins í sér spurningar og svör heldur einnig nánari tengsl og 

samskipti milli rannsakanda og viðmælanda sem gerir það að verkum að viðtalið verður 

meira í líkingu við almennt samtal. Áhersla er lögð á frelsi viðmælanda til að lýsa upplifun 

sinni, viðhorfum, skoðunum og öðrum persónulegum málefnum og mikilvægt er að hann 

fái hvatningu til þess frá rannsakanda. Eigindlegir rannsakendur þurfa því að vera 

sveigjanlegir, einlægir og ekki síst þurfa þeir að mæta viðmælendum sínum með opnum 

hug. Vegna þess hve náin samskipti rannsakanda og þátttakanda kunna að vera og vegna 

tengsla sem kunna að myndast er ákaflega mikilvægt að trúnaðar sé gætt í hvívetna 

(Hennink o.fl., 2011).  

Við greiningu gagna rannsóknarinnar var beitt ákveðinni tækni sem algeng er við 

greiningu eigindlegra gagna og hefur þeirri tækni einna best verið lýst af sérfræðingum sem 

hafa lagt stund á grundaða kenningu. Felur það í sér að viðhöfð eru skipulögð vinnubrögð 

og stöðug greining rannsóknargagna fer fram samhliða gagnaöflun (Creswell, 2013). 

Verður gerð betri grein fyrir úrvinnslu gagna í kafla um framkvæmd rannsóknarinnar hér 

að neðan. 
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6.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni eru einstaklingar með lögheimili og fasta búsetu í Öræfum í 

Austur-Skaftafellssýslu. Tólf þátttakendur voru valdir í gegnum markvisst úrtak þar sem 

höfð var sérstaklega í  huga dreifing á kyni, aldri, uppruna og búsetu innan sveitar. Um er 

að ræða markvisst úrtak þegar rannsakandi velur þátttakendur eftir eigin dómgreind í 

samræmi við markmið rannsóknarinnar (Taylor og Bogdan, 1998). Með uppruna er átt við 

það hvort þátttakandi sé fæddur og uppalinn í Öræfum eða hvort viðkomandi er aðfluttur. Í 

hóp þátttakenda var bæði reynt að velja fólk sem er borið og barnfætt í í Öræfum svo og 

aðflutta einstaklinga sem þó hafa flestir fremur langa búsetu í sveitinni. Hvað varðar búsetu 

innan hennar þá var reynt að velja einstaklinga úr öllum byggðarkjörnum sveitarinnar. 

Þar sem um lítið samfélag er að ræða er afar mikilvægt að birta ekki rekjanlegar 

upplýsingar sem gætu komið í veg fyrir raunverulega nafnleynd þeirra sem óska hennar. 

Þátttakendur í rannsókninni hafa val um hvort þeir kjósi nafnleynd eða vilji fremur að nafn 

þeirra komi fram. Í þeim tilfellum sem þátttakendur kjósa ekki nafnleynd koma slíkar 

upplýsingar hugsanlega fram, ef þær hafa tilgang fyrir samhengi rannsóknarinnar. Þeim 

einstaklingum sem kjósa nafnleynd eru gefin gervinöfn. Var ákvörðun um fyrirkomulag 

það að gefa viðmælendum val hvað varðar nafnleynd tekin í samráði við leiðbeinanda.  

Tafla 1. Grunnupplýsingar um þátttakendur. 

 

Nafn Uppruni Starf 

Brynja Reykjavík Kennari 

Einar Öræfi Fjallaleiðsögumaður/Ferðaþjónustuaðili 

Ester   

Eyrún Öræfi Hótelstarfsmaður 

Gunnar Öræfi Bóndi 

Hafdís Garðabæ Bóndi 

Ólafur Reykjavík Ferðaþjónustubóndi 

Pálína Öræfi Skólastjóri og kennari 

Sigurgeir Öræfi Ellilífeyrisþegi 

Sigrún Öræfi Rekstrarstjóri verslunar og veitinga 

Örn Öræfi Bóndi 

 

6.3 Undirbúningur og framkvæmd 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst á vormánuðum 2014, var viðfangsefni hennar 

endanlega ákveðið í samráði við leiðbeinendur verkefnisins það vor.  

Þegar hafist var handa við að velja viðmælendur var haft samband við upplýsinga- og 

gæðastjóra Sveitarfélagsins Hornafjarðar og fengin kjörskrá fyrir Öræfi frá síðustu 

sveitarstjórnarkosningum sem haldnar voru 2014. Þar voru nöfn allra þeirra einstaklinga 

sem eiga lögheimili í Öræfum. Leitað var eftir aðstoð staðkunnugra til að ráða úr því 
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hverjir þessara einstaklinga hafa fasta búsetu í Öræfum og mynduðu þar með þýði 

rannsóknarinnar. Að því loknu var úrtak valið og við það val var reynt eftir fremsta megni 

að velja einstaklinga með það að markmiði að úrtakið hefði ásættanlega dreifingu hvað 

varðar kyn, aldur, búsetu og uppruna einstaklinga. 

Haft var samband við viðmælendur ýmist í gegnum síma eða tölvupóst. Allir sem 

haft var samband við samþykktu þátttöku og fyrstu viðtöl voru tekin í október 2014. Ellefu 

viðtöl voru tekin við jafn marga einstaklinga og viðtöl fóru ýmist fram á heimili 

viðmælenda eða á heimili eða skrifstofu rannsakanda, allt eftir því hvað hentaði hverjum 

og einum viðmælanda.  

Markmið allra viðtalanna var það sama, að kalla fram persónulega reynslu og 

upplifun hvers einstaklings, kalla fram  þá merkingu sem þeir sjálfir leggja í upplifun sína, 

reynslu, viðhorf og aðstæður. Viðmælendur voru spurðir um það hvernig þeir upplifðu 

eigin náttúrutengsl, um áhrif þeirra tengsla á viðhorf þeirra og gildi, um tilfinningaleg 

tengsl við náttúru og stað og einnig um upplifun þeirra og viðhorf til umhverfisstjórnunar. 

Viðtalsramma er að finna í Viðauka A. Í upphafi hvers viðtals kynnti rannsakandi sig og 

rannsóknina sjálfa ásamt því að fara vel yfir öll atriði er snúa að trúnaði, nafnleynd og 

samþykki vegna þátttöku. Óskað var eftir því að viðtalið yrði hljóðritað og allir 

viðmælendur samþykktu það, eftir að þeim hafði verið kynnt hvernig yrði farið með gögnin 

að loknu viðtali. Í öllum viðtölum var lögð áhersla á það við viðmælendur að leitað væri 

eftir þeirra upplifun og ekki væru til nein rétt eða röng svör þar sem upplifun þeirra væri í 

aðalhlutverki. Að loknu hverju viðtali var það afritað. Um leið festi rannsakandi á blað 

nótur sínar, athugasemdir, túlkun og hugsanir um efnið. Strax við ritun nótna fór fram 

ákveðin frumgreining á gögnum eða upphafskóðun. Þegar öll viðtöl höfðu verið tekin og 

afrituð hófst nákvæmari greining gagna með afmarkaðri kóðun þeirra. Markmið 

afmarkaðrar kóðunar var að ná utan um sameiginleg og ólík meginþemu sem koma fram í 

viðtölunum. Síðan voru gögnin lesin nokkrum sinnum yfir aftur og leitast við að greina 

þemu í viðtölunum sem færð voru á greiningarblöð. 

6.4 Siðferðilegar og aðferðafræðilegar áskoranir 

Siðferðilegir þættir eru afar mikilvægir við alla rannsóknavinnu. Gjarnan er talað um 

nokkrar höfuðreglur í siðferði rannsókna en þær eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, 

velgjörðareglan og réttlætisreglan. Þær eru vitanlega allar mikilvægar en eiga ekki endilega 

alltaf allar við í öllum rannsóknum. Hvað þessa tilteknu rannsókn varðar þá er það 

sérstaklega sjálfræðisreglan sem á við, hún felur í sér að þátttakendum sé gerð grein fyrir í 

hverju þátttaka þeirra felst og um hvað rannsóknin snýst. Mikilvægi þess að þátttakendur 

fái allar þær upplýsingar sem þeir eiga rétt á og að þær séu sannar og réttar svo þeir geti 

veitt upplýst og óþvingað samþykki verður seint ofmetið (Hennink o.fl., 2011). 

Viðmælendur veittu skriflegt upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni eftir að þeim 

hafði verið kynnt efni hennar. Þeim var einnig gerð grein fyrir þeim möguleika að hætta 

þátttöku á hvaða stigi rannsóknarinnar sem er og einnig var þeim tjáð að ef orð þeirra 

kæmu fram í rannsóknarskýrslu þá yrði leitað eftir samþykki þeirra hvað það varðar.  
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Velgjörðarreglan sem snýr að því að láta gott af sér leiða, bæði gagnvart 

þátttakendum og í víðara samhengi (Hennink o.fl., 2011), hlýtur að vera sjálfsagt markmið 

hvers rannsakanda. Óhætt er að gefa sér að allir rannsakendur vilji láta gott af sér leiða og 

óski þess að rannsókn þeirra sé til hagsbóta. Hvað varðar þessa tilteknu rannsókn þá bindur 

rannsakandi miklar vonir við að rannsókn þessi muni stuðla að auknum skilningi á 

sambandi fólks og náttúru og mikilvægi þess að taka tillit til þess sambands sem ríkir á 

milli samfélags og náttúru við stjórnun umhverfis og auðlinda. Hvað varðar hinar reglurnar 

þá er rannsókn þessi ekki þess eðlis að hún geti skaðað á nokkurn hátt eða falið í sér nokkra 

áhættu fyrir þátttakendur. Skaðleysis- og réttlætisreglan eiga því ekki sérstaklega við nema  

að því marki að nafnleynd skal tryggð þegar hennar er óskað. Er þannig komið í veg fyrir 

þann eina skaða sem orðið gæti af þátttöku í rannsókninni. 

Rannsóknin er framkvæmd meðal einstaklinga sem búa í litlu samfélagi sem 

rannsakandi hefur óbeina tengingu við. Í sumum tilfellum kunna því að vera kynni milli 

rannsakanda og einstaka viðmælenda. Það eru þó ekki persónuleg kynni en samt sem áður 

er ávallt mikilvægt að slík kynni hafi ekki áhrif á framkvæmd rannsóknarinnar. Smæð 

samfélagsins gerir það einnig að verkum að nafnleynd getur verið vandasamt verkefni og 

hafði ég það sérstaklega í huga í gegnum allt rannsóknarferlið.  

Efni rannsóknarinnar krefst þess að einstaklingar líti inn á við og skoði tengsl sín og 

tilfinningar á þann hátt sem þeir hafa ekki áður gert. Viðtöl gera slíka dýpt mögulega. Við 

framkvæmd rannsóknarinnar var sérstaklega krefjandi að nálgast ólíka einstaklinga með 

ólíkum hætti, í þeim sama tilgangi þó að komast að kjarna viðfangsefnisins með hverjum 

og einum viðmælanda. Sveigjanleg viðtalstækni skipti því miklu máli og mikilvægt að 

nálgast efnið á þann hátt er hentar hverjum og einum viðmælanda. Rannsóknarferlið hefur 

verið dýrmæt upplifun og reynsla fyrir mig sjálfa sem rannsakanda. Fyrst og fremst hefur 

það reynst dýrmætt tækifæri til þess að skoða það viðfangsefni sem hefur verið mér svo 

hugleikið allt frá því ég var unglingur og fór að gera mér grein fyrir mínum eigin tengslum 

við náttúru og umhverfi og áhrifum þessara þátta á mig sem einstakling. Rannsóknin hefur 

enn fremur veitt mér dýrmæta innsýn í tengsl samfélags og náttúru. 
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7 Niðurstöður 

Hér verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar í átta undirköflum sem endurspegla 

megináherslur rannsóknarinnar og að auki þau megin þemu sem komu fram við greiningu 

gagna. Fyrsti kaflinn fjallar um tengsl og samskipti einstaklinga við náttúru. Lagt var upp 

með náttúrutengsl sem meginviðfangsefni rannsóknarinnar en óhjákvæmilegt er að taka 

með í þá umfjöllun staðartengsl þar sem gögn rannsóknarinnar fela í sér vísbendingar þess 

efnis að náttúrutengsl séu hluti af staðartengslum einstaklinga. Í meginkafla og þremur 

undirköflum verður fjallað um ólíkar birtingarmyndir náttúru- og staðartengsla meðal 

viðmælenda. Stór hluti spurninga í viðtalsramma rannsóknarinnar snýr að náttúrutengslum 

einstaklinga og er því ljóst að sá hluti hefur mikið vægi (Viðauki A). Í öðrum meginkafla 

niðurstaðna verður fjallað um viðhorf til umhverfisstjórnunar. Í þremur undirköflum verður 

svo fjallað um þau meginþemu er birtast í gögnum rannsóknarinnar sem snúa að 

umhverfisstjórnun. 

7.1 Náttúrutengsl 

Náttúrutengsl er viðamikið þema í rannsókninni og bera gögnin þess merki. Hér er ætlunin 

að greina frá því hvernig náttúrutengsl og samskipti fólks og náttúru birtast með 

margvíslegum hætti í gögnum rannsóknarinnar.  

Nokkuð misjafnt var hversu auðvelt var fyrir viðmælendur að tjá sig um og lýsa 

tengslum sínum við náttúruna. Átti það sérstaklega við þegar spurt var um tilfinningalegt 

gildi náttúrunnar. Greinilegt var hins vegar hjá öllum viðmælendum að hún hefur 

margvíslegt gildi í hugum þeirra. Allir viðmælendur mínir upplifa ákveðin tengsl við 

náttúruna og raunar má segja að hún sé stór hluti af tilveru þeirra flestra. Sigrún er fædd og 

uppalin í Öræfum og er hún ein þeirra sem hefur sérstaklega sterk tengsl við náttúruna. 

Lýsir hún hlutverki náttúrunnar í lífi sínu svo:  

Mér finnst náttúran vera ákveðinn hluti af mér og mínu umhverfi. Ég held að 

flestir eða allir Íslendingar séu með sterkar taugar til náttúrunnar og dýralífsins 

á landinu okkar.  

Fleiri viðmælendur lýstu því með svipuðum hætti hvernig þeir tengdust náttúrunni. 

Náttúran er hluti af lífi þeirra, rétt eins og húsið, atvinnan og samfélagið, náttúran er 

einfaldlega eitt púsl í stórri mynd. Annað dæmi um sams konar upplifun eru eftirfarandi 

ummæli Einars:  

Í staðinn fyrir tölvuleikina í dag þá var maður bara úti í náttúrunni, út um alla 

móa. Maður ólst bara upp í náttúrunni, maður finnur að það hefur sett mark sitt 

á mann. Það er svo eðlilegt fyrir manni að sjá alltaf fuglana, hreiðrin og 

náttúruna alla.  

Þarna lýsir Einar því vel hvernig náttúran verður vegna viðveru og samskipta við hana svo 

eðlilegur hluti af tilveru hans í Öræfum allt frá bernsku. Flestir viðmælendur mínir sem eru 

fæddir og aldir upp í Öræfum eiga þessa upplifun sameiginlega. Einar nefnir einnig að 
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uppeldi í slíkri nálægð við náttúruna hafi sett mark sitt á hann og margir taka undir það. Til 

dæmis segir Örn þegar hann er beðinn um að lýsa náttúrutengslum sínum: „Já þetta er nú 

nokkuð stór spurning, auðvitað mótar náttúran töluvert manns skoðanir.“ 

Ljóst er af gögnum rannsóknarinnar að viðmælendur mínir eru allir mjög meðvitaðir 

um áhrif náttúrunnar á tilveru sína í Öræfum. En af hverju upplifa einstaklingar svo sterk 

áhrif náttúru á sig og samfélagið sem heild? Svörin birtast með ólíkum hætti í gögnum 

rannsóknarinnar. Sumir tala um áberandi náttúrukrafta eins og áhrif flóða, veðurfars og 

eldgosa á líf sitt og samfélagsins í Öræfum. Aðrir tala um fegurð náttúrunnar, ást sína á 

staðnum og náttúru hans, huglægt gildi náttúrunnar, náttúruna sem uppsprettu andlegrar 

orku og krafts, gleðigjafa og vettvang gæðastunda. Hvað sem menn nefna þá er virðing og 

umhyggja fyrir náttúrunni áberandi rauður þráður í gögnum rannsóknarinnar. Og hver sem 

áhrifin eru þá virðist náið samlíf samfélags og náttúru í Öræfum frumorsök þess að 

einstaklingar upplifa áhrifin með svo sterkum hætti. Samfélagið býr við slíkar aðstæður að 

það getur aldrei orðið annað en háð náttúrunni. Náttúran hefur veruleg áhrif á lífsgæði fólks 

og það gerir það síðan að verkum að samfélagið þarf að laga athafnir sínar að náttúrunni. 

Við slíkar aðstæður lifa einstaklingar með náttúrunni á annan hátt en víða er gert. Örn lýsir 

því vel hvernig náttúra og samfélag eru samofnar einingar og hvernig samskipti við náttúru 

eru óhjákvæmilegur hluti búsetu í sveitinni:  

Öræfasveit var til dæmis mjög gróðurlítil sveit og illa farin af bæði eldgosum 

og þessum stóru hlaupum og vötnum. Mann hefur langað að endurheimta þessi 

gæði sem voru og uppgræðsla því alltaf verið stór hluti af því að búa hérna.  

Eins og Örn lýsir þá er það hluti af búsetu manna í Öræfum að vinna að framförum náttúru 

á svæðinu, öðruvísi yrði búseta þar erfið. Það er því ekki aðeins hin mikla landfræðilega 

nálægð við náttúruna heldur eru það einnig aðstæður sem krefjast þess að samfélag lifi ekki 

aðeins á náttúru eða í henni heldur með.  

Hin landfræðilega nálægð við náttúruna er hins vegar einnig greinilega hluti af 

náttúrutengslum einstaklinga. Nálægð við náttúruna er mikil í Öræfum og lýsa margir 

viðmælenda minna því hvernig sú nálægð er nærandi og gefandi á svo margan hátt. Hafdís 

lýsir því vel hvernig hún upplifir sig umvafða náttúru á staðnum sem hefur greinilega 

fangað hug hennar og hjarta þó að hún sé ekki þar fædd og uppalin. Þetta segir Hafdís 

þegar hún er spurð um tengsl sín við náttúrulegt umhverfi:  

Þegar ég lít út um gluggann þá sé ég ekki endilega eitthvað manngert, það er 

svo vítt fyrir augað, ég sé bara fjöllin og himininn. Ég hef oft velt fyrir mér 

hvort ég gæti búið í þéttbýli aftur. Sjálfsagt yrði ég fljót að aðlagast en ég er 

hrædd um að ég myndi samt sakna þessarar kyrrðar, sakna þess að horfa út í 

náttúruna.  

Þau dæmi sem hér hafa verið tekin fela í sér sterkar vísbendingar um það hvernig náttúran 

verður hluti af tilveru þeirra sem búa í slíkri nánd og samskiptum við hana. Vegna þess hve 

eðlilegur hluti af lífi fólks náttúran er var það áskorun fyrir marga að reyna að lýsa 

tengslum sínum við hana, sérstaklega út frá tilfinningalegu gildi hennar. Fyrir viðmælendur 

voru þetta óvenjulegar hugleiðingar og sögðu margir að þeir hefðu raunar aldrei hugsað það 

með svo ígrunduðum hætti. Hún er bara hluti af lífinu og hefur alltaf verið, það var 
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sérstaklega áberandi upplifun meðal þeirra einstaklinga sem eru fæddir og uppaldir í 

Öræfum. Hugleiðingar um skert aðgengi að þeirri náttúru sem þau umgangast í daglegum 

athöfnum sínum urðu gjarnan það sem kom umræðunni af stað. Einmitt í slíkum umræðum 

lýsir Sigrún því hve mikils virði náttúran er sem ákveðin lífsgæði fyrir hana:  

Það yrði bara svona ákveðin fötlun, þetta er bara eins og að spyrja hvernig mér 

liði ef ég yrði heyrnarlaus eða missti sjónina. Þetta er bara svolítið sambærilegt, 

maður svona segir, jú, það yrði hræðilegt en maður setur sig ekkert í þessi spor, 

og maður vill ekki hugsa þetta.  

Sigrún líkir því við heyrnar- eða sjónskerðingu að missa aðgang að náttúrulegu umhverfi, 

sem sumum þykir hugsanlega erfitt að skilja. En fyrir þann, sem ekki þekkir annað en að 

geta notið náttúrunnar á svo margvíslegan hátt allt sitt líf, er samlíkingin ekki svo 

fjarstæðukennd. Þessi ummæli Sigrúnar vekja upp hugleiðingar um það hvaða afleiðingar 

það hefði ef hið náttúrulega umhverfi væri af okkur mannfólkinu tekið. Segja má að 

Öræfingar hafi á vissan hátt lent í slíkum aðstæðum og hugsanlega hafa ítrekaðar slíkar 

aðstæður orðið til þess að viðmælendur mínir gera sér sannarlega grein fyrir samlífi sínu 

með náttúru og mikilvægi hennar fyrir líf og búsetu á staðnum. Náttúran getur verið grimm, 

nálægð við náttúruvá og erfitt veðurfar minnir íbúa svæðisins reglulega á þá staðreynd. 

Hafdís víkur að því hvernig við gerum okkur stundum ekki grein fyrir því hversu mikil 

lífsgæði eru í náttúrunni fólgin; hún segir:   

Ég fann það þegar gosið var í Grímsvötnum og við fengum yfir okkur ösku, þá 

var það í nokkra daga sem við gátum ekki farið út og dregið djúpt andann. Það 

var til dæmis eiginlega eftir það sem ég fór að meta það svo vel að hafa hreint 

loft sem maður getur teygað að sér. Manni fannst þetta einhvern veginn vera 

svo sjálfsagt en svo um tíma var það ekki sjálfsagt og þá gaf það mér eitthvað 

til að hugsa um, þetta eru lífsgæði sem að maður þarf að minna sig á að eru 

bara mjög góð.  

Veruleg lífsgæði eru fólgin í náttúrunni. Gögn rannsóknarinnar benda til þess að með 

aukinni viðveru og samskiptum við náttúru tengjumst við henni sterkari böndum og um 

leið virðumst við gera okkur betur grein fyrir þessum lífsgæðum. Viðvera og náin 

samskipti við náttúru í æsku virðist sérstaklega leiða af sér sterkari náttúrutengsl meðal 

einstaklinga. 

Hér hafa verið tekin dæmi um nokkuð beinar lýsingar viðmælenda á náttúrutengslum 

sínum. Merki um sterk náttúrutengsl koma fram í fjölda ummæla sem tengjast tilteknum 

þemum sem komu fram við greiningu gagna og greint verður frá hér að neðan. Fleiri 

dæmum um náttúrutengsl mun því bregða fyrir í næstu köflum. 

7.1.1 Tengsl við ákveðin náttúruleg fyrirbæri 

Þó svo að nokkur náttúrutengsl mætti merkja hjá öllum þátttakendum rannsóknarinnar þá 

voru tengslin misjöfn. Til dæmis mátti greina á ummælum allra viðmælenda minna að 

náttúran er fyrir margt mikið ánægjuefni og ljóst að margt í hinu náttúrulega umhverfi 

veitir gleði. Náttúran er í hugum margra vettvangur mikilla gæðastunda, enda voru svörin 



29 

 

fjölbreytt þegar viðmælendur voru spurðir að því hvað það væri í náttúrunni sem þeir 

tengdust á sérstakan hátt.  

 

Fleistir nefndu fuglalífið, það er greinilega mörgum hugleikið og til dæmis kom það 

hvað eftir annað fram að ekki tíðkaðist í Öræfum að veiða vissar fuglategundir. Sérstaklega 

margir eru á móti veiði á rjúpu og einnig virðast margir vera á móti veiði á öndum. 

Greinilegt er að fuglalífið virðist mun fremur hafa fagurfræðilegt gildi en nýtingargildi. 

Dæmi um þessa orðræðu eru ummæli Gunnars þar sem hann fjallar um afstöðu sína sem og 

sveitunga sinna til veiða á þessum tilteknu tegundum:  

 

Það til dæmis hefur aldrei verið skotin rjúpa hérna í Öræfunum. Menn voru 

ekkert að veiða rjúpu hér og það er bara þegjandi samkomulag um þetta. Mér er 

til dæmis líka mjög illa við að það sé verið að skjóta endur af því að afa var illa 

við það og mikið af þessum gömlu körlum var illa við það.  

 

Gunnar heldur áfram að fjalla um forsöguna eins og hún blasir við honum:  

 

Ég fattaði nú ekki fyrr en löngu seinna hver ástæðan fyrir því var. Þegar menn 

voru hér áður að fara að gefa fé í beitarhúsum þá var rjúpan og öndin kannski 

eina lífið sem var í náttúrunni á vetrin. Það er mín skoðun að þess vegna hafi 

menn ekki viljað skjóta þær. Maður tileinkar sér þessa hugsun svo sjálfur og 

mér dettur ekki í hug að skjóta þetta. Þetta hefur líka áhrif á mína syni þegar 

maður hefur einhverjar svona sterkar skoðanir.  

 

Eins og kom fram í fyrri kafla um náttúrutengsl þá virðist margt í náttúrufarslegum og 

landfræðilegum aðstæðum íbúa í Öræfum ýta undir náttúrutengsl þeirra. Víða til sveita, 

sérstaklega að vetrarlagi, er mikið myrkur og mannlífið fábrotið. Við slíkar aðstæður hlýtur 

náttúran sérstakt vægi og verður ósjálfrátt einn af hinum mikilvægari gleðigjöfum 

mannsins. Áhugavert er í tengslum við það sem fram kom í máli Gunnars um gildi 

fuglanna yfir vetrartímann á árum áður að skoða ummæli Brynju þar sem hún lýsir afstöðu 

sinni til veiða á rjúpu, þar segir Brynja:  

 

Nei, ég vil ekki leyfa það, ég nýt þess alveg að hafa hana hérna á veturna hjá 

mér. Hérna í kringum húsin og mig langar ekkert til þess að hún verði skotin. 

Hún er skotin strax í Suðursveit en almennt vilja menn ekki skjóta hana hér. Ég 

er ekki viss um að Öræfingar borði einu sinni rjúpu.  

 

Enn í dag hefur rjúpan þetta gildi sem Gunnar telur að hafi verið upphafið af friðun hennar 

í Öræfum. Hún er líf á myrkustu tímum ársins í sveitinni og fyrir það eitt er hún mikilvæg 

samfélaginu. 

 

Það voru ekki aðeins rjúpan og öndin sem voru til umræðu í þessu samhengi. Tengsl 

við fuglalífið komu einnig fram í ummælum margra viðmælenda minna sem töluðu um 

gildi fuglasöngsins. Pálína er ein þeirra sem lýsti því hve mikið ánægjuefni fuglasöngurinn 

er. Hún lýsti því hvað það væri yndislegur tími þegar fuglarnir koma í hópum á vorin og 

fuglasöngurinn fer að óma. Gildi hans verður best útskýrt með ummælum Pálínu þar sem 

hún segir frá því hvernig hún upplifði það að vera í þéttbýli þar sem ekkert fuglalíf var og 
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engan fuglasöng að heyra. Lýsti Pálína því svo: „Ég fann hvað það var tómlegt eitthvað, 

það vantaði svo mikið þegar ég hafði engin náttúruhljóð.“ Fuglasöngurinn var af mörgum 

viðmælenda minna nefndur sem mikill gleðigjafi og í raun virtist hann algerlega ómissandi 

í augum margra. 

   

Ásamt fuglalífinu nefndu viðmælendur sérstök tengsl sín við fjöll, fjöru, sjó, kletta 

og plöntur svo nokkuð sé nefnt. Það er áhugavert hvernig fólk tengist mismunandi 

náttúrulegum fyrirbærum, og ljóst að það sem er einum sérstaklega kært hefur hugsanlega 

litla eða enga þýðingu fyrir annan. Áberandi var að margir höfðu sérstök tengsl við 

ákveðna þætti hins náttúrulega umhverfis og tengdist það gjarnan reynslu þeirra í æsku en 

vikið verður nánar að mótun tengsla í næsta kafla.  

 

Tengsl við ákveðið náttúrulegt umhverfi voru einnig gjarnan rökstudd með því að 

vísa í tilfinningalega líðan einstaklinga þegar þeir njóta nálægðar við hið tiltekna umhverfi. 

Ljóst er á lýsingum viðmælenda minna að í náttúrunni finna einstaklingar orku og kraft, 

kyrrð, frið og kjöraðstæður til heilunar og slökunar. Þannig lýsir Brynja til dæmis þeirri 

tilfinningu sem hún fyllist þegar hún fer á fjöru:  

 

Já, mér finnst það æðislegt, ef mann vantar kraft og eitthvað slíkt þá er ekki til 

neitt yndislegra en að fara og labba í fjörunni finnst mér.  

 

Ester lýsir því einnig hvers vegna hún tengist á sérstakan hátt fjöllunum og hvað það er sem 

hún kann svo vel að meta við það að fara til fjalla:  

 

Það er bara fegurðin, friðurinn, kyrrðin og allt þetta. Ég held að maður fái bara 

orku og allt á þessu. 

 

Af þessum dæmum má sjá að þótt fjöll og fjara séu ólík náttúruleg fyrirbæri þá kalla þau 

fram svipaða upplifun meðal tveggja ólíkra einstaklinga. Gefur það að mínu mati til kynna 

að upplifunin sé ekki endilega háð eðli hins náttúrulega fyrirbæris heldur fremur tengslum 

einstaklingsins við þetta tiltekna náttúrulega umhverfi. Einnig endurspegla þessi dæmi sem 

og önnur í gögnum mínum hvernig náttúrulegt umhverfi getur framkallað ákveðnar 

tilfinningar meðal fólks. Náttúran uppfyllir ekki aðeins þarfir okkar sem auðlind sem nærir 

líkamann heldur nærir hún einnig huga okkar og sál. Lýsing Hafdísar er gott dæmi um 

þetta:  

 

Til dæmis ef að mér líður eitthvað illa, ef ég fer bara og fæ mér göngutúr þá 

líður mér betur þegar ég kem til baka. [...] mólendi með miklum mosa, grjót 

með skófum það er svo fallegt og það er svo gaman að horfa niður fyrir sig og 

þá fær maður bara í gegnum skilningavitin einhverja svona heilun.  

 

Í þessum ummælum Hafdísar má ekki aðeins sjá hvernig hún upplifir að náttúran hafi 

jákvæð áhrif á líðan hennar heldur má einnig sjá hvernig hún tengir upplifun sína við 

ákveðna þætti hins náttúrulega umhverfis, mosa, grjót og skófir.  

 

Greinilegt er á gögnum rannsóknarinnar að flestir virðast tengjast einhverju ákveðnu 

náttúrulegu umhverfi á sérstakan hátt. Í lýsingum einstaklinga á tengslum sínum við 
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ákveðið náttúrulegt umhverfi felast vísbendingar um styrk náttúrutengsla einstaklingsins. 

Fyrir marga var erfitt að lýsa náttúrutengslum sínum með almennum hætti. Þegar rætt var 

um tengsl við tiltekið náttúrulegt umhverfi komu náttúrutengsl einstaklinga hins vegar 

gjarnan fram með mun skýrari hætti. Næsti kafli fjallar um mótun og áhrif náttúrutengsla, 

koma þar fram enn fleiri lýsingar á tengslum einstaklinga við náttúrulegt umhverfi. 

7.1.2 Mótun og áhrif náttúrutengsla 

Ein af spurningum rannsóknarinnar snýr að því hvað einstaklingar upplifa sem helstu 

áhrifaþætti við mótun eigin náttúrutengsla. Mótun tengslanna er mikilvægur þáttur í því að 

skilja náttúrutengsl einstaklinga og við greiningu gagna kom mikið samræmi í ljós hvað 

þetta varðar. Áberandi er að einstaklingar upplifa viðveru og samskipti við náttúru sem 

sérstaklega sterka áhrifavalda við mótun náttúrutengsla þeirra. Þegar fjallað er um mótun 

tengslanna vísa viðmælendur sérstaklega mikið til samskipta sinna við náttúrulegt 

umhverfi í uppvexti sínum. Þar sem sérstaklega sterk náttúrutengsl eða tengsl við ákveðið 

náttúrulegt umhverfi birtast má alltaf merkja tengingu við upplifun einstaklinga frá því í 

æsku. Sigurgeir var einn þeirra sem vildi rekja mótun tengsla sinna til ævilangrar viðveru 

og samskipta við náttúruna:  

Ég held að það sé aðallega það að maður hefur bara ekki kynnst öðru en að vera 

í nálægð við náttúruna.  

Sigrún upplifir uppruna náttúrutengsla sinna með svipuðum hætti:  

Ég tel sjálf að það hafi mjög mikil áhrif að alast upp sem hluti af þessu 

umhverfi. Það skiptir líka miklu máli að alast ekki upp sem áhorfandi heldur 

sem þátttakandi, fá að kynnast því að lifa með náttúrunni. 

Lýsing Sigrúnar á tengslum sínum við klettana er afar áhugaverð í þessu samhengi.  

Ég er náttúrlega uppalin þarna og því hef ég mjög sterka tengingu við þá. 

Klettarnir eru kannski meira þannig að þar á ég svolítið heima skulum við 

segja. Það er fyrst og fremst tengt bernskunni, ég er ekki mikið fyrir neðan 

hamra í dag. En þó ég sé ekki þar þá veit ég að þeir eru þarna og þykir alveg 

jafn vænt um þá.  

Sigrún er ein þeirra sem hefur sérstaklega sterk náttúrutengsl og ljóst er af ummælum 

hennar að náttúran hefur ætíð verið stór hluti af hennar tilveru, allt frá því í æsku. Enda vill 

hún tengja mótun tengsla sinna við upplifun sína í æsku en einnig kom fram í máli hennar 

að tengslin geri ekkert annað en að styrkjast með árunum. Einar rekur tengsl sín líka aftur í 

æsku og segir:  

Ég náttúrlega er af þeirri kynslóð sem upplifði að náttúran var svo mikill hluti 

af lífinu. 

Þau dæmi sem hér hafa verið tekin endurspegla það sem birtist með svo sterkum hætti í 

gögnum rannsóknarinnar. Hvernig einstaklingar upplifa að uppvöxtur í nánd við náttúru sé 

ein grunnforsenda náttúrutengsla. Áhugavert er að aðeins einn viðmælandi minn sagðist 
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ekki geta sagt að hann hefði sérstaklega sterk náttúrutengl. Sagði viðkomandi jafnframt að 

hann gerði raunar lítið af því að fara út í náttúruna. Þannig hefði það einnig verið í æsku:  

Fjölskyldan fór mjög sjaldan í göngutúr og eitthvað svona, mamma og pabbi þá 

með okkur krakkana.  

Æskuminningar viðkomandi eru því ekki sérstaklega tengdar viðveru í náttúrunni eins og 

hjá flestum öðrum viðmælendum mínum. Þetta tiltekna dæmi bendir einnig til mikilvægis 

náttúruupplifunar í æsku fyrir mótun náttúrutengsla. Aftur á móti er einnig ljóst af gögnum 

rannsóknarinnar að áframhaldandi stöðug samskipti við náttúru styrkja þau tengsl sem 

stofnað er til í æsku. Mótun tengsla í æsku virðist hins vegar einnig hafa mikil áhrif á þá 

framvindu. Þannig virðast einstaklingar sem mynda sterk tengsl við náttúru á æskuárum 

vera líklegri til þess að leita eftir því að vera í náttúrulegu umhverfi. Þessu tengt er 

áhugavert að sjá ákveðnar vísbendingar í gögnum rannsóknarinnar um það hvernig ekki 

virðist þörf á að viðhalda endilega tengslum frá því í æsku þótt frekari samskipti styrki þau. 

Tengsl sem myndast í æsku virðast ávallt vera til staðar án þess að þeim sé sérstaklega 

viðhaldið. Þannig virðist það sem verður okkur dýrmætt sem börn ávallt hafa ákveðið gildi 

fyrir okkur. Sem dæmi um þetta má nefna tengsl Brynju við fjöruna. Hún rakti tengsl sín 

við hana aftur í æsku:  

Ég held að þetta sé bara úr æsku, manni leið svo vel hjá ömmu og afa á Sandi 

og vera þar í fjörunni. Þar var maður alltaf að leika sér í fjörunni að sullast í 

þessu. Alltaf rennblautur, ég held að þetta sé bara einhver nostalgía við þetta. 

Ég veit það samt ekki alveg en ég ímynda mér það.  

Brynja er Reykvíkingur en hefur búið í Öræfum frá árinu 1979. Fjaran er ekki hluti af 

nánasta umhverfi hennar í dag, heimili hennar er staðsett nær fjöllum en fjöru. Það er hins 

vegar greinilegt að á þeim 36 árum sem hún hefur búið í sveitinni að tengsl hennar við 

fjöruna eru mun sterkari en tengsl hennar við það náttúrulega umhverfi sem heimili hennar 

er í nánd við. Hún lýsir því svo:  

Mestu tengslin mín eru við fjöruna, sem ég hef ekki mikið af hér. Það er það 

sem mér finnst langskemmtilegast í náttúrunni. Það er að fara í fjöru og að 

sjónum. 

Brynja sækist eftir því að komast í nálægð við fjöruna og hefur þannig styrkt tengsl sín við 

hana. Hún lýsir því svo:  

Hér er dálítið langt út í fjöru. Ég fer stundum að Jökulsá og labba þar í fjörunni, 

það er eiginlega þægilegast.  

Tilfelli Brynju er gott dæmi um það hvernig þau tengsl sem mótast í æsku virðast hafa 

sérstaka þýðingu fyrir einstaklinga. Hugsanlega vegna nostalgíu eins og Brynja tekur fram 

eða hugsanlega vegna þess að við erum móttækilegri sem börn. Hver sem ástæðan er þá eru 

vísbendingar rannsóknarinnar hvað þetta varðar nokkuð afgerandi.  

Það sem hér hefur komið fram sýnir vel hvernig viðmælendur upplifa viðveru og 

samskipti við náttúru sem einn sterkasta áhrifavaldinn í mótun tengsla þeirra við náttúru og 

stað. Einnig má sjá á ummælum viðmælenda minna að tengsl þeirra við náttúru eða tiltekið 
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náttúrulegt umhverfi er eins og kom fram hér að framan tengt upplifun ákveðinna jákvæðra 

tilfinninga og gæðastunda. Hugsanlega leynist í því einnig skýring þess af hverju tengsl frá 

því í æsku eru sérstaklega sterk. Sem börn upplifum við sem betur fer flest náttúru í 

gegnum jákvæða reynslu og leik okkar. Slíkar gæðastundir eiga vafalítið stóran þátt í því 

að fólk mótar með sér tengsl við ákveðna náttúrulega þætti. Samskipti okkar við náttúru 

eru hugsanlega ekki svo frábrugðin samskiptum okkar við annað mannfólk. Við tengjumst 

frekar fólki sem okkur líður vel í návist við og hugsanlega gildir það sama um tengsl okkar 

við náttúru. Fyrir marga er svo æskuvinurinn ávallt sá besti og alltaf til staðar, sama hvað á 

dynur.    

Hvaða máli skipta svo þessi náttúrutengsl? Hafa þau einhver önnur áhrif en þau að 

einstaklingar kunna að njóta hver á sinn hátt náttúrulegs umhverfis? Eitt af viðfangsefnum 

rannsóknarinnar var að kanna hvernig einstaklingar upplifa áhrif náttúrutengsla á viðhorf 

og hegðun þeirra gagnvart náttúru. Segja má að tenging milli viðfangsefna rannsóknar-

innar, náttúrutengsla og umhverifsstjórnunar felist einmitt í þessum áhrifum. Viðmælendur 

voru spurðir hvort þeir teldu að tengsl þeirra við náttúruna hefðu áhrif á viðhorf þeirra og 

hegðun gagnvart henni. Nokkuð misjafnt er hve mikil áhrif einstaklingar telja að tengslin 

hafi á viðhorf þeirra og hegðun. Flestir töldu þó að áhrif þeirra væru einhver og svöruðu 

spurningunni því játandi.  

Greinilegt er að flestir telja að tengslin séu ekki eini áhrifavaldurinn í mótun viðhorfs 

þeirra. Oft kom fram í umfjöllun þeirra vísun í sameiginleg áhrif samfélagsins og 

tengslanna á viðhorf. Einnig var áberandi að samlíf með náttúru leiðir af sér ákveðið 

viðhorf einstaklinga um heilbrigt samband samfélags og náttúru þar sem jafnvægi þarf að 

ríkja í nýtingu og verndun. Hér verða nefnd nokkur dæmi um þau ummæli sem lýsa því 

hvernig einstaklingar upplifa áhrif náttúrutengsla á viðhorf. Greinilegt er að tengsl við 

náttúru kunna að hafa áhrif á viðhorf einstaklinga vegna þeirra tilfinninga sem þeir bera til 

náttúrunnar í gegnum tengsl sín. Þegar Örn var spurður hvort hann teldi að viðhorf hans til 

náttúrunnar tengdust tengslum hans og því að alast upp í nálægð við hana, svaraði hann:  

Já, alveg tvímælalaust. Manni verður náttúrlega ekkert sama um landið.  

Auðvitað vill maður samt líka nýta náttúruna, við þurfum að nýta gæði 

landsins. 

Örn vill bæði tengja þá tilfinningu að vera ekki sama um landið og þann skilning sem hann 

hefur á nauðsyn þess að nýta gæði landsins við náttúrutengsl sín og uppvöxt í nálægð við 

náttúruna. Greinilegt er á ummælum viðmælenda minna að flestir þeirra telja að það hafi 

mótandi áhrif að alast upp í nálægð við náttúruna. Einar lýsir þessu vel:  

Já, ég held að það sé þannig. Af því að ég er uppalinn svona mikið í náttúrunni, 

þess vegna geri ég hlutina eins og ég geri þá. Mér finnst reyndar líka gott 

veganesti að vera búinn að fara í þetta landvarðanámskeið. 

Í skilningi fólks á eigin náttúrutengslum og áhrifum þeirra sem birtast í gögnum 

rannsóknarinnar felast ákveðnar vísbendingar um mótandi áhrif náttúrunnar á fólk. Er það 

áhugavert innlegg í hugleiðingar um það hvort einstaklingar sem ekki upplifa tengsl við 

náttúruna séu síður líklegir til þess að bera hag hennar fyrir brjósti. 
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7.1.3 Staðurinn, samfélagið og náttúran 

Ásamt náttúrutengslum einstaklinga má í gögnum rannsóknarinnar greina sterk tengsl 

þeirra við stað. Umræða viðmælenda minna um tengsl sín við stað og náttúru er á köflum 

samofin. Gögn rannsóknarinnar sýna að einstaklingar upplifa náttúru sem stóran hluta af 

staðnum. Dæmi um það eru ummæli Sigrúnar þegar hún er spurð hvað hafi haft áhrif á þá 

ákvörðun hennar að flytja aftur heim í Öræfin:  

Ég hef auðvitað bæði tilfinningar til staðarins og náttúrunnar. Mér finnst gaman 

að vera á þessum stað sem Öræfin eru og svo bara líka hluti af þessu samfélagi. 

Þarna tilgreinir Sigrún sérstaklega náttúruna sem hluta af staðnum. Einnig nefnir hún 

samfélagið sem er fyrir henni og fleirum einnig hluti af tengslum þeirra við staðinn. 

Umfang umræðu um samfélagið sem hluta af tengslum einstaklinga við stað var hins vegar 

ekki sérstaklega mikið í gögnum rannsóknarinnar. Fleiri töluðu um mikilvægi náttúrunnar 

fyrir tengsl sín og upplifun af staðnum. Þegar Gunnar var spurður um tengsl sín við náttúru 

sagði hann:  

Já, náttúran er mikill hluti af staðnum. Mér finnst alltaf jafn gaman að koma á 

marga af þessum stöðum hérna í kring sem maður kemur á að minnsta kosti 

einu sinni á ári til að smala og eins í tófuleit. Ég hef voðalega gaman af því að 

einmitt labba um og bara skoða náttúruna. 

Viðmælendur lýsa því margir líkt og Gunnar gerir hér hvernig náttúran auðgar staðinn. 

Staðurinn hefur aukið gildi vegna þeirrar náttúru sem hann býr yfir og náttúran verður um 

leið hluti af tengslum einstaklinga við staðinn. Annað skýrt dæmi um það hvernig náttúran 

birtist sem hluti af tengslum fólks við stað eru eftirfarandi ummæli Einars:  

Ég held að ég sé talsvert mikið náttúrubarn, hef sennilega bara alvarlega snertu 

af því. Þess vegna bendir konan mín stundum á að ég sé með þvílíka 

átthagafjötra. Það er ekki nokkur leið að koma mér eitthvað annað. Ég sé  eftir 

því ef ég þarf að vera nokkra daga einhvers staðar annars staðar en í Öræfunum. 

Þetta dæmi sýnir vel hvernig náttúran getur tengt einstaklinga við ákveðinn stað og jafnvel 

bundið þá átthagafjötrum eins og Einar lýsir. Ekki verða fleiri dæmi rakin hér en gögn 

rannsóknarinnar endurspegla vel hvernig einstaklingar tengjast staðnum að mörgu leyti í 

gegnum umhverfi hans. Raunar finnst mér ástæða til að velta því fyrir sér hvort ekki væri 

rétt að staðarrannsóknir tækju mið af náttúrutengslum líkt og gert er varðandi tengsl 

einstaklinga við samfélag. Ekki má skilja það svo að ég sé að gera lítið úr vægi 

staðartengsla samanborið við náttúrutengsl, síður en svo. Aðeins er hér bent á mikilvægi 

þess að taka mið af einu við skoðun á öðru.  

Lýsing Pálínu segir margt um það hvernig staður getur orðið stór hluti af lífi fólks. 

Lýsir hún þeirri tilfinningu sem hún upplifir þegar hún kemur heim að bæ sínum eftir að 

hafa verið í burtu. Eins og hún segir sjálf:  

Ég finn þessa tilfinningu að þá sé ég komin á réttan stað, staðinn sem ég 

tilheyri.  
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Lýsing Pálínu er ákaflega sterk og þarfnast í raun engrar túlkunar. Innihald hennar er alveg 

skýrt, það fer ekki milli mála að staðurinn á stóran sess í hjarta hennar. Sterk tengsl við stað 

komu víða fram hjá viðmælendum mínum, þau voru þó ekki alltaf jafn augljós í orðræðu 

allra viðmælenda eins og í tilfelli Pálínu en það gerir það ekki síður áhugavert. Það er afar 

áhugavert að velta fyrir sér hvernig einstaklingur getur tengst stað svo sterkum böndum að 

hann getur lýst því eins og um ástarsamband væri að ræða. Það er hins vegar ekki síður 

áhugavert að einstaklingur geti átt í jafn sterkum tengslum við stað án þess að gera sér 

kannski fyllilega grein fyrir þeim tengslum, þar sem þau eru viðkomandi svo eðlileg. 

Ólafur orðaði tengsl sín við Svínafell og Öræfin með eindregnum hætti:  

Það kemur aldrei staður í staðinn fyrir þennan stað. Það er svo margt hérna sem 

auðvitað tengir mann við þetta. 

Það er athyglisvert að þessi upplifun virðist vera sameiginleg flestum þeim sem hafa á 

annað borð tengst Öræfum, hvort sem þeir eru aðfluttir líkt og Ólafur eða hafa alist þar upp 

líkt og Pálína. Þeir sem hafa alist þar upp en síðan flutt burt eiga það hins vegar flestir 

sameiginlegt að hafa varið öllum fríum sínum í Öræfunum eftir því sem kostur var. Segir 

það mikið um þau tengsl sem einstaklingar mynda við staðinn, Öræfin eru fyrir flesta þetta 

eina sanna heima. Gunnar var til dæmis til sjós í mörg ár en kom alltaf heim þegar hann gat 

og segir:  

Mér fannst þetta alltaf heim. Ég hef ekki oft sleppt sauðburði, ég held að ég 

hafi aldrei sleppt honum alveg úr og ég held að það sé varla hægt að segja að ég 

hafi sleppt úr heyskap frá því að ég man eftir mér. 

Einar hefur svipaða sögu að segja:  

Maður fór um tíma í burtu og var ég til dæmis í framhaldsskóla í Vestmanna-

eyjum, þá var alltaf hugsunin samt hvenær maður kæmist heim í Öræfi. Þannig 

að það gerir mann kannski enn staðráðnari í því að vilja geta lifað og unnið hér. 

Þegar ég spurði viðmælendur mína hvort það hefði einhvern tíma komið til greina að flytja 

úr Öræfum voru svörin svipuð og raunar fremur einföld. Annaðhvort svöruðu þeir 

hreinlega neitandi, sögðu örlögin hafa hagað málum svo eða þá að það hefði hugsanlega 

getað farið svo en Öræfin hefðu samt orðið fyrir valinu. Svar Esterar var mjög skýrt: „Nei 

aldrei, hér er maður bara.“  

Aðspurð um hið sama segir Eyrún:  

Ég svo sem, jú, mér líður rosa vel hér. Ég veit svo sem ekki hvar ég ætti annars 

staðar að búa sko. Enginn annar staður er heim fyrir mig, þetta er bara heima.  

Varðandi styrk náttúrutengsla einstaklinga voru nefnd hér að framan möguleg tengsl milli 

styrkleika náttúrutengsla og náttúruupplifunar í æsku. Hvað varðar svipaðar hugleiðingar í 

tengslum við styrk staðartengsla hjá einstaklingum er áhugavert að bera saman orð 

Hafdísar um tengsl hennar við staðinn og síðan það sem hún segir um tengsl eiginmanns 

síns:  
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Jói, hann þekkir hvert örnefni í fjallinu og er búinn að ganga þau þvers og kruss 

að smala. Hann á náttúrlega minningar frá hverjum steini og hverri laut úr sinni 

æsku og man hvar gömul hús stóðu. Þannig að hann hefur miklu dýpri tengsl 

við Svínafell og Öræfin heldur en ég. En hann hefur náð að tengja mig og segja 

mér frá svo mörgu þannig að ég hef tengst hraðar inn í bæði samfélagið og 

náttúruna í gegnum hann. 

Það er áberandi upplifun meðal viðmælenda minna að þeir lifi með náttúrunni, líkt og 

Hafdís lýsir hér að ofan. Náttúran er hluti af tilveru þeirra og búsetu í Öræfum. 

Endurminningar um uppgræðslu á gróðursnauðu landi í kjölfar eldgosa og jökulhlaupa, 

eggjatínsla og veiðar á selkópum eru dæmi sem viðmælendur nefna í þeim tilgangi að 

rökstyðja hvernig samfélagið í Öræfum hefur átt samlíf með náttúrunni í gegnum tíðina. 

Suma iðju hafa menn lagt af eins og veiðar á selkópum en einnig er greinilegt að mörgum 

er hugleikið að sumum hefðum sé viðhaldið. Það er þó greinilegt að nú á dögum er það gert 

af áhuga en ekki þörf og því fjarri að það sé gert í sama mæli og áður.  

 

Mynd 3. Sigið eftir eggjum í Ingólfshöfða (Mynd: Einar Rúnar Sigurðsson, 2015) 

Sem dæmi má nefna að einu sinni á ári fara nokkrir bændur saman í Ingólfshöfða að síga 

eftir eggjum og er unga kynslóðin þá gjarnan tekin með svo hún fái að kynnast þessari 

hefð. Einar lýsir því svo:  

Þetta þarf ekki að vera mikið en við erum samt að halda við lifnaðarháttunum 

og krakkarnir okkar koma með þegar þau stálpast og þetta er voðalega 

skemmtilegt þegar við förum að síga í Ingólfshöfðann í þessi egg, þetta er 

svona hluti af mannlífinu í sveitinni. 

Fram kemur hjá mörgum viðmælenda minna að búskapur í Öræfum hafi alla tíð verið 

háður náttúru og því séu flestir meðvitaðir um að umgangast hana af virðingu. Uppgræðsla 
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lands hefur verið samfélagslegt verkefni í Öræfum en eins og margir nefndu þá var þar 

stofnað landgræðslufélag sem hefur unnið að uppgræðslu lands á svæðinu. Börn í sveitinni 

hafa þar fengið vinnu við gróðursetningar á sumrin og þannig alist upp við að taka þátt í 

því að græða upp landið. Margir nefndu jákvæð áhrif þess starfs á skilning barnanna á 

mikilvægi þess að ganga um landið af virðingu. Örn er einn þeirra sem fjallar um stofnun 

landgræðslufélagsins:  

Svo hafði stofnun Landgræðslufélagsins töluvert mikil áhrif hér. Það var svo 

mikil samstaða um þetta félag. Það gerði það að krakkarnir fengu alltaf vinnu 

hérna eftir skóla við gróðursetningu. Hafa fengið það núna í yfir 20 ár. Þetta 

skapaði mikla einingu um þessi uppgræðslustörf. Þetta er að deyja út af því að 

það eru engir krakkar orðnir eftir. 

Fleiri fjölluðu um starfið í landgræðslunni í Öræfum og nefndu margir að yngri kynslóð 

Öræfinga eigi það sameiginlegt að hafa tekið þátt í uppgræðslu á ákveðnum svæðum. Lýstu 

sumir því hvernig þátttaka í starfinu verður til þess að einstaklingum er sérstaklega annt um 

framvindu þeirra plantna sem þeir gróðursettu fyrir löngu.  

 Greinilegt er að upplifun einstaklinga er á þann veg að samfélag og náttúra í Öræfum 

séu nátengdar einingar og hafi alla tíð verið. Hugsanlega hefur landfræðileg staðsetning og 

einangrun sveitarinnar gert það að verkum að menn urðu að tileinka sér að lifa með 

náttúrunni, nýta auðlindir hennar en um leið að gæta þess að vernda hana svo unnt yrði að 

nýta hana síðar. Landbúnaðurinn hefur vafalítið haft sitt að segja hvað þetta varðar, þeir 

sem lifa af búskap hljóta ætíð að stjórnast af hringrás árstíðanna og verða þar af leiðandi 

kannski meðvitaðri en aðrir um samlíf sitt með náttúrunni. Af lýsingum einstaklinga er 

ljóst að aðstæður samfélagsins hafa haft verulega mikil áhrif á gerð þess og ríkjandi viðhorf 

og hugsunarhátt einstaklinga sem eru hluti af þessu sérstaka samfélagi. Í gögnunum 

endurspeglast hvernig íbúar upplifa með afgerandi hætti samlíf samfélags og náttúru í 

Öræfum. Bann við veiðum á rjúpu og önd er til dæmis gott dæmi um ríkjandi viðhorf innan 

samfélagsins sem stafar af því að þarna lifir fólk með náttúrunni. Það er bæði pláss fyrir 

rjúpuna og mannfólkið og enginn þarf að verða fyrir skaða af þeim samskiptum. Sú 

stjórnun heimamanna á beit sem Örn nefnir er annað dæmi um það hvernig þau sjónarmið 

að stuðla að jafnvægi í samlífi manns og náttúru virðast ríkjandi. Örn segir um þetta:  

Það var í næstu kynslóð á undan mér að menn spáðu mikið í þetta að það yrði 

að gæta þess að vera ekki með of margt í högum. Við vorum með sameiginlegt 

land austur á Breiðamerkursandi og þar var reynt að passa það að menn voru 

með svona ákveðna ítölu. Þeir sem fóru yfir voru gagnrýndir fyrir það. 

Aðspurður hvort hann teldi jafnvægi ríkja milli nýtingar og verndar segir Örn:  

Já, gagnvart beit og öðru, það er mjög gott jafnvægi og landið er í gríðarlegri 

framför. Þetta hefur verið rannsakað af landgræðslunni. Þú þarft ekki annað en 

að sjá skóginn hérna úti á Skeiðarársandi sem er að koma bara núna á síðustu 

15 árum. Og það er um allt svona hérna í Öræfunum og það eina sem ógnar 

náttúrunni eru ferðamenn. 
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Nánar verður fjallað um upplifun fólks af ágangi ferðamanna síðar í ritgerðinni. Hér hafa 

hins vegar verið nefnd nokkur dæmi þess hvernig íbúar í Öræfum upplifa og rökstyðja náið 

samlíf samfélagsins og náttúrunnar á svæðinu. 

7.2 Viðhorf til umhverfisstjórnunar 

Gögn rannsóknarinnar varpa ljósi á upplifun og viðhorf einstaklinga til 

umhverfisstjórnunar. Spurningar rannsóknarinnar um umhverfisstjórnun má sjá í Viðauka 

A. Við greiningu gagna var leitast við að greina þau þemu sem birtast í gögnum 

rannsóknarinnar í tengslum við viðhorf einstaklinga til umhverfisstjórnunar. Má í raun 

segja að við þá greiningu hafi komið fram þrjú undirþemu sem gerð verður grein fyrir hér á 

eftir.  

Þegar viðmælendur mínir í rannsókninni voru spurðir um viðhorf þeirra til 

umhverfisstjórnunar viku þeir oft að náttúruvernd. Þar sem náttúruvernd er einn angi 

umhverfisstjórnunar tel ég notkun hugtaka í þessu samhengi ekki skipta höfuðmáli fyrir 

greiningu á viðhorfi einstaklinga til viðfangsefnisins og því fær hugtakanotkun viðmælenda 

að standa óbreytt þó að skýrt hafi verið fyrir hverjum og einum hvað átt væri við með 

hugtakinu umhverfisstjórnun.  

Almennt má segja að viðhorf til umhverfisstjórnunar hafi verið jákvætt meðal 

viðmælenda minna. Í þeim skilningi að þeir vilja að viðhöfð sé ákveðin umhverfisstjórnun. 

Sem dæmi um jákvætt viðhorf í þá veru má nefna ummæli Arnar:  

Í nútímaþjóðfélagi er umhverfisstjórnun mikilvæg. Við megum ekki ganga um 

landið bara einhvern veginn.  

Annað gott dæmi um hið jákvæða viðhorf eru ummæli Gunnars:  

Það er ekki mikil umhverfisstjórnun hér, ég hefði viljað hafa meiri stjórnun. 

Mér finnst líka að það eigi ekkert að hleypa fólki út um allt, landið á að fá að 

vera í friði. 

Eins og sjá má á ummælum Gunnars þá er hann ekki aðeins jákvæður gagnvart 

umhverfisstjórnun heldur telur hann skort á slíkri stjórnun á svæðinu og rökstyður hann 

það með vísan í of mikið ferðafrelsi fólks. Gunnar er ekki einn um þetta viðhorf, 

viðmælendur voru flestir sammála um mikilvægi umhverfisstjórnunar og voru raunar 

flestir sammála Gunnari um skort á slíkri stjórnun á svæði þeirra í Öræfum. Þessu jákvæða 

viðhorfi og óskum um aukna stjórnun fylgdu aftur á móti alltaf ákveðin skilyrði af hálfu 

viðmælenda. Við greiningu gagna kom fram með skýrum hætti það viðhorf að algert 

grundvallaratriði væri hvernig standa skyldi að slíkri stjórnun, hver aðkoma íbúa ætti að 

vera að slíkri stjórnun og á höndum hverra stjórnun á svæði þeirra ætti að vera. Í því 

samband sagði Sigrún:  

Þó ég vilji stjórnun þá vil ég samt ekki slæma stjórnun. Það er það sem menn 

óttast mest. Auðvitað vill enginn umhverfisstjórnun sem virkar ekki eða er 

ósanngjörn.  
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Sigrún bendir hér á mikilvægi þess að stjórnun virki og sé raunhæf í senn. Þegar neikvæðs 

viðhorfs til umhverfisstjórnunar verður vart í orðræðu viðmælenda minna er það yfirleitt í 

tengslum við neikvæða reynslu fólks af einmitt þess háttar misbrestum. Eða neikvæðri 

upplifun af stjórnvöldum sem farið hafa með einhvers konar umhverfisstjórnun. Einnig 

kemur fram í tengslum við þetta upplifun þeirra á að framhjá þeim sé gengið við stjórnun 

og reglusetningar. Vísa viðmælendur einnig gjarnan til þess þegar einstaklingar með litla 

þekkingu á staðháttum setja fram boð og bönn og greinilegt er að við slíkar aðstæður verða 

einstaklingar frekar mótfallnir aðgerðum. Ákaflega skýrt dæmi um slíka upplifun felst í 

eftirfarandi ummælum Arnar þegar hann lýsir tilraunum ríkisins til að stækka þjóðgarðinn í 

Öræfum:  

Það hafa verið hugmyndir um að þetta yrði nánast allt þjóðgarður hérna fyrir 

neðan veg og austur fyrir Ingólfshöfða. Það er alltaf þessi eilífa drottnunargirnd 

í ríkinu sem vill sölsa þetta og stjórna þessu. Við erum bara á móti þessu, við 

getum bara stjórnað þessu sjálfir. Landið breytist ekkert þó að ríkið hérna fari 

að drottna yfir þessu og einhverjir fræðingar í Reykjavík fari að stjórna þessu. 

Við viljum bara fá að lifa hérna í friði.  

Þessi lýsing Arnar á því hvernig hann upplifir stjórnunaraðferðir ríkisins sýna vel hve 

mikilvægt það er að stjórnun sé í sátt við samfélag á hverju svæði svo að unnt sé að skapa 

sátt. Eins og Örn sjálfur segir:  

Við viljum bara ekkert taka við einhverjum boðum og bönnum úr 101 

Reykjavík hér og nú. Þessi boð oft ofan frá, frá umhverfisráðuneytinu og öðru. 

Öll þessi lög og reglur, þær virka heldur ekkert ef að heimafólkið er á móti 

þeim. Það virkar bara ekki. 

Örn er hins vegar jafnframt einn þeirra sem telur umhverfisstjórnun ábótavant:  

Það skortir stjórnun á því svæði sem fellur utan eignarlandsins. Þessi opnu 

svæði, mér finnst vanta meira eftirlit, sérstaklega með þessum ferðamönnum.  

Upplifun Arnar er gott dæmi um það hvernig óvandaðar aðgerðir geta skapað neikvætt 

viðhorf meðal íbúa sem að öðrum kosti væri einn hinna jákvæðu í garð vandaðrar 

stjórnunar. Flestir viðmælenda ítreka þá skoðun sína að mikilvægt sé að sátt ríki um 

stjórnun og aðferðir innan nærsamfélagsins á hverjum stað. Annað dæmi um neikvæða 

upplifun af umhverfisstjórnun eru eftirfarandi ummæli Esterar:  

Auðvitað leiðist manni þegar það er verið að segja að maður megi ekki fara út 

fyrir veg á bíl í sínu eigin landi. Mér finnst að ef menn eiga land að þá eigi 

menn sjálfir að ráða yfir því en ekki einhver í Reykjavík sem ákveður það hvort 

að við megum fara um það eða ekki. 

Það viðhorf að einhver utanaðkomandi eigi ekki að geta stjórnað á þeirra svæði er nokkuð 

áberandi í gögnum rannsóknarinnar og er þá sérstaklega áberandi að talað sé um stjórnun 

frá Reykjavík. Hér skal því haldið til haga að ekki snýst sú afstaða aðeins um afskipti 

utanaðkomandi aðila. Afstaða viðmælenda minna byggist greinilega á því að þeir hafa 

takmarkaða trú á því að utanaðkomandi aðilar búi yfir þeirri þekkingu sem til þarf. 
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Sérstaklega vegna þess að þeir aðilar hafa ekki reynt samlíf samfélags og náttúru á svæðinu 

á eigin skinni. Greinilegt er að viðmælendur mínir hafa mikla trú á mikilvægi þess að hafa 

þekkingu á því samlífi þegar setja á reglur. Þessi þekking er augljóslega forsenda þess að 

fólk telji stjórnun verðuga. Ef viðurkenningu samfélagsins skortir hafa stjórnendur tapað 

stuðningi heimamanna og þá blasir við mikill vandi  líkt og Örn bendir á.  

Hér á eftir verður fjallað nánar um helstu þemu orðræðunnar um umhverfisstjórnun 

eins og hún birtist hjá viðmælendum. Hluti þeirra endurspeglast að einhverju leyti í þeim 

dæmum sem hafa nú þegar verið tekin. Fyrsti kaflinn fjallar um endurtekið þema í flestum 

viðtölum rannsóknarinnar, umhverfisstjórnun og ágang ferðamanna. Annar kafli ber 

yfirskriftina umhverfisstjórnun og réttur heimamanna en þar er fjallað um það viðhorf 

viðmælenda, sem birtist endurtekið í viðtölum, að heimamönnum beri að hafa tiltekinn rétt 

til athafna í þeirri náttúru og því umhverfi sem þeir búa í. Síðasti kaflinn fjallar svo um 

upplifun eða viðhorf viðmælenda til þess hvort við umhverfisstjórnun sé tekið tillit til þarfa 

samfélagsins og sambands þess við náttúruna. 

7.2.1 Umhverfisstjórnun og ágangur ferðamanna 

Segja má að í öllum viðtölum mínum hafi umræða um viðhorf fólks til 

umhverfisstjórnunar haft þá tilhneigingu að leiðast, á einn eða annan hátt, út í umræðu um 

ferðamenn. Greinilegt er að áhrif af völdum ferðamanna á náttúru svæðisins eru 

viðmælendum mínum hugleikin. Í því samhengi snýr orðræða fólks ítrekað að fjölda 

ferðamanna og átroðningi af þeirra völdum á náttúru svæðisins, illri umgengni þeirra við 

náttúruna og skorti á aukinni stjórnun á ferðum þeirra. Aðspurð hvað komi henni fyrst í 

hug þegar rætt er um umhverfisstjórnun segir Brynja:  

 

Það eru allir þessir ferðamenn og stjórn á því og umhverfinu og hvernig við 

erum að ganga um það. Mér dettur það fyrst í hug.  

 

Ákveðið samhengi er milli ferðamanna og umhverfisstjórnunar í ummælum Brynju og var 

slíkt samhengi sameiginlegt öllum viðmælendum mínum. Stjórnun í tengslum við ágang 

ferðamanna kom alltaf til tals í umræðu um umhverfisstjórnun. 

 

Algengast var að tenging umhverfisstjórnunar við ferðamennsku kæmi til vegna 

umræðu um áhrif gestanna á náttúruna. Birtist sú tenging gjarnan í umræðu viðmælenda 

um hnignun náttúru á svæðinu. Áberandi er sú upplifun viðmælenda að hnignun náttúru sé 

bein afleiðing ágangs þess fjölda ferðamanna sem fara um svæðið. Eftirfarandi orð 

Sigurgeirs eru dæmi um slíka upplifun:  

 

Að leggja svona mikið eftir því að safna ferðafólki yfir sig, nú er þetta komið á 

daginn að Íslendingar ráða ekkert við þetta. Náttúran er að líða fyrir það að það 

er orðið alltof margt fólk sem labbar á henni. 

 

Sú orðræða sem birtist í gögnum rannsóknarinnar einkennist af sterkum áhyggjuröddum 

þess efnis að náttúra svæðisins sé farin að láta á sjá og haldi ferðamönnum áfram að fjölga 

sé fyrirséð að ástand hennar muni aðeins versna. Annað dæmi um slíka upplifun má sjá í 

eftirfarandi ummælum Arnar:  
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Maður er farinn að hafa áhyggjur af þessum gríðarlega ferðamannastraum. 

Maður sér orðið á náttúrunni, hún er farin að láta á sjá víða. Það er það sem 

maður telur helst ógna náttúrunni, það er ekki sauðfjárbeit í dag, sem var. 

 

Ester lýsir því einnig hvernig áhrif ferðamanna á náttúru koma henni fyrir sjónir:  

 

Þessi boð og bönn sem bændur þurfa að hlusta á út af skepnum, það er enginn 

ágangur af þeim miðað við þessa túrista. 

 

Ljóst er að viðmælendur mínir upplifa margvísleg áhrif ferðamanna á nærumhverfi sitt, 

sum þeirra geta verið virkilega óásættanleg. Gögn rannsóknarinnar endurspegla hversu 

uggandi samfélagið í heild er orðið yfir þeirri þróun sem blasir við í tengslum við fjölda 

ferðamanna. Eins og Gunnar orðar svo vel:  

 

Mér finnst þetta hálfóhugnalegt ef ferðamönnum á bara að fjölga og fjölga og 

menn segja að þetta sé bara allt í lagi. 

 

Viðmælendur eru mjög sannfærðir um skaðleg áhrif ferðamanna á náttúruna. Þessa 

sannfæringu má til dæmis sjá í eftirfarandi ummælum Gunnars:  

 

Ég til dæmis er alfarið á móti eins og sumir eru alltaf að tala um að það eigi að 

friða allt en svo á að fylla það af túristum, það er engin friðun. Af því að ég 

held að náttúran fari verst á því, maður sér það bara eins og hérna í sveitinni.  

 

Samfélag staðarins hefur horft á breytingar á náttúru svæðisins og þess vegna gert sér grein 

fyrir því að sú þróun sem á sér stað er ekki æskileg. Ólafur er sjálfur ferðaþjónustubóndi og 

má því segja að hann hagnist með beinum hætti á fjölda ferðamanna. Það hefur hins vegar 

ekki áhrif á viðhorf hans þegar kemur að verndun náttúru og deilir hann áhyggjum 

sveitunga sinna af þróun mála:  

 

En þó ég tali gegn ferðaiðnaðinum í því þá er ég kannski bara það mikill 

náttúruunnandi að ég vil láta náttúruna njóta vafans. Ég vil frekar óspillta 

náttúru en of mikið af ferðamönnum. 

 

Eins og kom fram í umfjöllun minni um náttúrutengsl einstaklinga þá er náttúran stór hluti 

af tilveru Öræfinga. Gögn rannsóknar minnar endurspegla vel hvernig hún hefur fyrir þá 

sögulegt, menningarlegt og kannski ekki síst persónulegt gildi. Lýsa viðmælendur því 

gjarnan hversu sárt það sé að horfa upp á náttúru sveitarinnar eyðilagða vegna þess eins að 

ferðamenn þurfa að fá að ganga um hana til þess að sjá hana sér til skemmtunar. Ekki er 

því haldið fram að ágangur ferðamanns sé skaðlegri en heimamanns. Heldur er greinilegt 

að fjöldinn er stór hluti vandans í hugum viðmælenda. Fjöldi ferðamanna var 

undantekningarlaust hluti af umræðunni í þessu sambandi. Sem dæmi um þetta eru orð 

Ólafs þegar hann er spurður að því hvort hann telji umhverfisstjórnun mikilvæga:  

 

Já, við verðum að ná stjórn, ég hef bara orðið var við það sjálfur að fólk er 

orðið óánægt með að koma hingað til þess að skoða óspillta náttúru og geta 

hvergi drepið niður fæti öðruvísi en að vera innan um túrista.  
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Þessi ummæli Ólafs bera með sér þá tilfinningu hans að um algert stjórnleysi sé að ræða 

þegar kemur að umferð ferðamanna. Slíkt viðhorf er áberandi meðal íbúa og endurspeglar 

það hvernig samfélagið virðist vera komið að þolmörkum sínum hvað það varðar. Birtist 

það til dæmis víða í ummælum þeirra einstaklinga sem upplifa vaxandi neikvætt viðhorf 

samfélagsins til ferðamanna. Gunnar er einn þeirra sem fjallar með beinum hætti um áhrif 

fjölgunar ferðamanna á viðhorf hans til þeirra. Hann segir:  

 

Mér finnst að það megi alveg stjórna þessu meira. Það er eins og það verði bara 

endalaust að fjölga þessum túristum. Eins og það sé lögmál. Á örfáum árum 

hefur fjölgað svona og skoðanir manns á túristum hafa breyst og breytast frá 

degi til dags. 

 

Gunnar lýsir því hér hvernig hann hefur sjálfur fundið að viðhorf hans hafi tekið 

breytingum. Hann er ekki einn um þá upplifun að ákveðin lögmál gildi í tengslum við 

ferðamenn og að heimamenn hafi lítið um þróun mála að segja. Eftirfarandi ummæli 

Esterar bera með sér svipaða tilfinningu:  

 

Mér finnst að maður fái eiginlega ekki að ráða nógu mikið yfir sínu landi. 

Þessir túristar eiga að fá að vera alls staðar. Hvort sem það eru göngustígar eða 

ekki, það finnst mér verst.  

 

Umhugsunarvert er hvernig íbúar virðast upplifa vanmátt gagnvart þeirri þróun sem er að 

eiga sér stað. Skýrt kemur fram í umræðu þeirra flestra að þeir vilja sjá áhrif hins 

staðbundna samfélags meiri þegar kemur að stjórnun á svæðinu. Einnig kemur fram að 

samfélagið hefur gert tilraunir til þess að stjórna því sem mögulegt er. Sem dæmi má nefna 

umfjöllun Arnar um Breiðamerkurfjall. Í því sambandi nefnir hann hvernig fjallið er af 

náttúrunnar hendi einangrað og þannig vilji heimamenn hafa það. Aðeins er þangað fært 

um kláf sem heimamenn hafa lokaðan og aðeins er farið á fjallið þegar þeir veita til þess 

leyfi. Verndun Breiðamerkurfjalls fyrir ágangi manna er því ákvörðun samfélagsins í 

Öræfum. Viðhorf hans til ferðamanna birtist svo í ummælum hans í tengslum við umræðu 

um sérstöðu fjallsins:  

 

Við viljum bara hafa þetta lokað og það má eitt fjall vera ósnortið fyrir þessum 

andskotans túristum.  

 

Hér má glöggt sjá hvernig hið neikvæða viðhorf tengist neikvæðum áhrifum ferðamanna á 

náttúruna. Örn segir jafnframt:  

 

Þó að ég sé að gagnrýna ferðamennskuna þá hefur hún nú samt bjargað hinum 

dreifðari byggðum í Austur-Skaftafellssýslu. En þetta þarf ekki að vaða yfir allt 

samt. 

 

Viðmælendur mínir gera sér fyllilega grein fyrir gildi ferðamennskunnar fyrir búsetu í 

sveitum en það breytir ekki þeim hugsjónum sem þeir hafa þegar kemur að því hvað sé 

ásættanlegur fórnarkostnaður. Náttúran er ekki fórn sem heimamenn eru tilbúnir til að færa. 
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Umræðan einkennist af miklum vilja viðmælenda til þess að vernda náttúru svæðisins fyrir 

ágangi ferðamanna. 

Umhverfisstjórnun birtist gjarnan sem svar við þeirri óæskilegu þróun sem blasir við 

fólki. Trú einstaklinga á tengslum ágangs ferðamanna og hnignunar náttúru virðist því ekki 

aðeins rót neikvæðs viðhorfs til ferðamanna heldur er hún um leið rót jákvæðs viðhorfs 

meðal viðmælenda til umhverfisstjórnunar. Í þessu tiltekna samhengi umhverfisstjórnunar 

og ferðamennsku er áberandi viðurkenning viðmælenda á mikilvægi umhverfisstjórnunar.  

Greinilegt er að viðmælendur telja sig horfa fram á þróun sem við höfum ekki náð tökum á 

ennþá. Enn fremur er brýnt í þeirra huga að gripið sé til aðgerða svo að umhverfi og náttúra 

samfélags þeirra verði ekki fyrir enn frekari skaða. Brynja lýsir sýn sinni á þann veruleika á 

eftirfarandi hátt:  

 

Það þarf að beina fólki og byggja upp þannig að það skemmi ekki. Mér finnst 

bara að menn eigi að borga fyrir þetta, til þess að það sé hægt að vernda þetta. 

Mér finnst það bara skipta svo miklu máli að við bara verðum að borga þetta og 

þó það séu Íslendingar líka.  

 

Miðað við birtingarmynd ferðamennsku í gögnunum má kannski segja að viðurkenning á 

mikilvægi umhverfisstjórnunar komi ekki á óvart. Áhugavert er þó hvernig neikvæð 

viðhorf til ferðamanna og jákvæð viðhorf til umhverfisstjórnunar spretta af sömu rótum.  

Hér má segja að um árekstur sé að ræða á milli heimamanna og þeirra ferðamanna 

sem sækja staðinn heim. Gögn mín sýna að viðlíka árekstrar við samfélagið eiga sér stað í 

tengslum við umgengni ferðamanna í grennd við búfénað bænda. Veldur slík upplifun 

einstaklinga einnig neikvæðu viðhorfi meðal þeirra í garð ferðamanna. Ester lýsir því 

hvernig hún upplifir þessa árekstra:  

 

Þeir eru alls staðar og mér finnst þeir vera svo mikið fyrir í sambandi við þá 

sem eru með búskap. Þeir eru að labba hérna um, troðast yfir girðingar og eru 

vaðandi yfir gras og hvað sem er. En það er ekkert við þessu að gera og maður 

verður bara að þegja. 

 

Hér kemur skýrt fram að Ester finnst ferðamenn ekki virða samfélag Öræfinga heldur fari 

þeir um allt líkt og hvergi séu mörk. Einnig kemur aftur hér fram sú upplifun að íbúar geti 

ekkert gert til þess að sporna við þessari þróun sem þeim mislíkar svo mjög.  

 

 Sé litið til umhverfisstjórnunar á því svæði sem hér um ræðir er greinilegt hvert 

helsta viðfangsefni þeirrar stjórnunar ætti að vera í hugum heimamanna. Gögn rannsóknar-

innar endurspegla enn fremur vilja heimamanna til að vernda náttúru svæðisins. Loks sýna 

gögn rannsóknarinnar fram á gríðarlega staðbundna þekkingu á ástandi náttúru og þeim 

breytingum sem eru að eiga sér stað. Þá þekkingu hlýtur að vera mikilvægt að nýta við 

mótun umhverfisstjórnunar.  
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Mynd 4. Heimamenn aðstoða ferðamenn sem hafa komist í vandræði (Mynd: Guðmundur 

Ögmundsson, 2014) 

7.2.2 Umhverfisstjórnun og réttur heimamanna 

Athyglisvert er að sjá hvernig það viðhorf birtist í gögnum rannsóknarinnar, þó með 

misjafnlega sterkum hætti sé, að heimamenn og þeir sem búa á landinu skuli hafa tiltekinn 

rétt til nýtingar og athafna á því. Viðhorf þetta birtist í sumum tilfellum í beinum orðum 

fólks um rétt heimamanna. Þegar viðmælendur víkja að auknum rétti heimamanna nefna 

þeir gjarnan daglegar athafnir sínar sem hafa sérstakan tilgang og eru þar af leiðandi 

réttlætanlegar að þeirra mati. Einnig kemur skýrt fram að ekki sé þar með sagt að allir eigi 

að hafa þann sama aðgang og rétt þar sem ekki sé unnt að rökstyðja það með sama hætti.  

Flestir viðmælendur leggja sérstaka áherslu á að heimamenn skuli hafa meira 

ferðafrelsi um hérað sitt en aðrir. Rökfærsla þeirra felur gjarnan í sér umræðu um 

nauðsynlegar ferðir bænda sem hafa oft þann tilgang að sinna búfénaði eða komast að 

ræktunartúnum á svæðinu. Dæmi um áherslu á ferðafrelsi heimamanna má til dæmis sjá í 

ummælum Sigrúnar:  

Mér finnst varðandi vegslóða sem eru inni á þinni landareign að þá eigir þú að 

geta farið hann en jafnframt merkt hann sem einkaveg eða lokað honum. 

Hér er Sigrún að lýsa því hvernig ákveðnir slóðar eiga aðeins að vera opnir heimamönnum. 

Margir viðmælenda minna voru þessu sammála og Einar var einn þeirra en hann segir:  
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Þó að ég sé að fara eitthvað á mínu landi þá á ekki að vera sjálfgefið að það 

megi bara allir elta mig. 

Í tengslum við þessa umræðu og umræðu um umhverfisstjórnun og rétt heimamanna birtast 

á svo margvíslegan hátt ótvíræðar óskir íbúa um að tekið sé tillit til nauðsynlegra athafna 

samfélagsins. Dæmi um slíka orðræðu er til dæmis að finna í eftirfarandi ummælum 

Brynju:  

Ég vil ekki að okkur sé meinað að keyra eins og til dæmis á fjórhjóli þegar það 

er verið að smala og svona. Það myndi náttúrlega ekkert ganga, þá eru menn 

bara jafnframt að segja að það eigi ekkert að vera búseta hérna. 

Og hún bætir við:  

Mér finnst bara vera sitthvað hvort þú átt heima hérna og átt landið eða hvort 

að það kemur hingað fólk og vill keyra utan vega. 

Þau dæmi sem hér hafa verið tekin sýna vel þann greinarmun sem viðmælendur mínir vilja 

gera á athöfnum heimamanna og ferðamanna. Ekki er það svo að heimamenn skuli hafa 

sérstakan rétt fyrir það eitt að vera heimamenn heldur byggja viðmælendur mínir þessa 

skoðun sína á ákveðnum rökum. Ásamt því að rökstyðja mál sitt með vísan í nauðsynlegar 

athafnir íbúa í tengslum við búskap sinn rökstyðja þeir þann greinarmun gjarnan með því 

að tala um álag á náttúruna. Benda þeir í því sambandi á það að náttúran kunni að þola 

fremur litla umferð þeirra þó að hún þoli ekki umferð allra án takmarkana. Dæmi um slíka 

afstöðu má finna víða í gögnum rannsóknarinnar, til dæmis í ummælum Gunnars:  

Slóðar sem maður fer til dæmis á Breiðamerkursandi. Sem eru keyrðir einu 

sinni eða tvisvar á ári þeir þola kannski ekki 600 bíla á ári. Það er tvennt ólíkt 

og það er svo margt svona sem þarf að hugsa um.  

Þegar umhverfisstjórnun er rædd út frá athöfnum heimamanna má í orðræðu margra 

viðmælenda merkja andstöðu við alger boð og bönn umhverfisstjórnunar. Greinilegt er að 

slíkar hömlur eru ofarlega í huga fólks þegar umhverfisstjórnun er rædd í þessu samhengi. 

Þá sérstaklega hvernig slík boð og bönn hafa að þeirra mati hamlandi áhrif á nauðsynlegar 

aðgerðir heimamanna á svæðinu. Pálína fjallar um andstöðu sína við alger boð og bönn 

með eftirfarandi hætti:  

Þetta getur auðvitað gengið of langt, ef það er til dæmis bannað að fara akandi 

um einhverjar óbyggðir þar sem er kannski alveg eðlilegt að mörgu leyti að 

þurfi að fara. Eins þegar það er verið að amast við því að það sé verið að fara 

hitt og þetta á hestum. 

Og Pálína bætir við:  

Ég er ekki hlynnt því að það sé allt bannað, mér finnst alveg sjálfsagt að fella 

lög og reglur að því sem gæti talist skynsamlegt í takt við náttúruna.  

Þó að fram komi ákveðin andstaða við alger boð og bönn þá er mikilvægt að gera því 

einnig skil hér að viðhorf viðmælenda er ekki á þann veg að samfélag manna skuli vera 
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hömlulaust í athöfnum sínum í náttúrunni, því fer víðs fjarri. Hins vegar er áberandi áhersla 

á það meðal flestra að umhverfisstjórnun sé farsælust ef hún er raunhæf og í senn tekið tillit 

til samfélags og náttúru. Viðmælendum finnst aftur á móti ekki endilega að þannig sé 

staðið að málum nú á tímum. Ummæli Sigurgeirs lýsa þessu vel:  

Mín tilfinning er sú að þetta skiptist dálítið í tvö horn, annars vegar eru 

náttúruverndarsinnar og hins vegar þeir sem mætti kannski kalla 

landnýtingarsinna. Annar hópurinn stendur bara hérna megin og hinn hópurinn 

hinum megin. Og ég sé ekki að þeir geri eða vilji gera neina tilraun til að finna 

einhvern meðalveg milli þeirra sjónarmiða. 

Greining á viðhorfi leiddi í ljós litla trú fólks á hvers konar öfgum. Ekki verður þó fram hjá 

því litið að öllu neikvæðara viðhorf birtist hér til umhverfisstjórnunar og snýst umræða 

viðmælenda í samhengi við rétt heimamanna frekar um hamlandi áhrif og öfga slíkra 

aðgerða. Það er nokkuð ólíkt því viðhorfi sem birtist í tengslum við mikilvægi 

umhverfisstjórnunar í tengslum við fjölda ferðamanna. Svo virðist sem neikvætt viðhorf 

íbúa til umhverfisstjórnunar eigi fyrst og fremst rætur í upplifun einstaklinga og reynslu af 

því sem í þeirra huga eru öfgakenndar aðgerðir umhverfisstjórnunar. Þarf það ekki endilega 

að vera stjórnun á þeirra svæði heldur einnig aðgerðir sem þeir upplifa í gegnum ýmsa 

miðla og jafnvel aðra einstaklinga þeim tengdum. Þá sérstaklega aðgerðir sem eiga sér stað 

á öðrum landsvæðum sem þeir eiga auðvelt með að tengja við. Sjá má að alger boð og 

bönn, sem eru að mati íbúa í þversögn við upplifun þeirra á sambandi samfélags og náttúru 

á svæðinu, virðast einnig til þess fallin að skapa neikvætt viðhorf meðal þeirra. 

7.2.3 Umhverfisstjórnun og samband samfélags og náttúru 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeim fyndist að tekið væri tillit til samfélagsins, þarfa 

þess og sambands við náttúru við umhverfisstjórnun. Þekking á því hvernig viðmælendur 

upplifa þetta tiltekna atriði er mikilvægt innlegg í alla umræðu rannsóknarinnar um 

umhverfisstjórnun. Sú vitneskja er einnig mikilvæg fyrir það markmið rannsóknarinnar að 

vekja athygli á mikilvægi þess að taka mið af sambandi samfélags og náttúru við hvers 

konar umhverfisstjórnun. Nokkuð samræmi var í svörum viðmælenda hvað varðar þetta 

efni. Reyndust viðmælendur margir hafa í ranni sínum reynslusögu þess efnis að stjórnun 

og reglusetning hefði á stundum verið þeim illskiljanleg. Sem dæmi um slíka reynslusögu 

er frásögn Hafdísar frá þeim tíma þegar hún var að setjast að í Öræfum. Á þeim tíma voru 

nýjar reglur að taka gildi sem fólu í sér bann við safnhaugum mykju á jörðum. Lýsir hún 

því hvernig alla tíð hefði verið farið með mykju úr fjósi á bæ þeirra þar sem búið var með 

átta kýr. Henni var ekið í safnhaug nokkuð frá húsum og útihúsum á bænum og síðan borin 

á tún að vori. Hafdís lýsir þannig viðhorfi þeirra til þessara reglna:  

 

Menn fóru eftir þessu en skildu kannski ekki alveg tilganginn, af hverju var 

verið að banna þetta. Það voru náttúrlega engin vatnsból fyrir menn þarna fyrir 

framan en þetta er skiljanlegt inni í þéttbýli þar sem þarf að vernda vatnsból.  

 

Samkvæmt því sem hér hefur komið fram fóru bændur eftir reglum þessum þrátt fyrir 

takmarkaðan skilning á tilgangi þeirra. Þegar slíkar reglur eru settar vaknar sú spurning 
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hvort samráð hafi verið haft við hið staðbundna samfélag. Í þessu sama samhengi er Örn 

spurður að því hvort hann telji stjórnun taka mið af samfélaginu: 

 

Nei, algjörlega öfugt, ég ráðlegg öllum þegar ríkið er að reyna að sölsa undir 

sig eða friðlýsa að gera það ekki. Þetta er óþolandi að búa hérna undir einhverri 

ákveðinni stjórn þessara fræðinga í 101 Reykjavík. Svona er upplifun okkar, 

það er ekki sátt milli okkar og stjórnvalda.  

 

Hér birtast stjórnvöld sem andstæðingur samfélagsins. Ummæli Arnar fela í sér mikið 

vantraust og hann segir hreint út að ekki ríki sátt milli hlutaðeigandi aðila, íbúa í héraði og 

stjórnvalda. Slíkt vantraust birtist einnig  í ummælum Einars:  

 

Þegar maður hugsar út frá þessu þá hefur maður ekki alveg traust á yfirvöldum 

til að þykja það vænt um mann að vilja jafnvægi milli samfélagsins og 

náttúrunnar. 

 

Gögn rannsóknarinnar endurspegla þá sameiginlegu upplifun viðmælenda að skortur sé á 

samráði stjórnvalda við íbúa og samfélag í héraði. Í þessu sambandi bendir Örn á frekar 

skýrt dæmi um skort á samráði við samfélag sveitarinnar þegar hann lýsir upplifun sinni af 

því vinnulagi sem viðhaft var þegar stækka átti þjóðgarðinn í Öræfum og fara með hann í 

farveg Skeiðarár og alveg niður til sjávar:  

 

Til dæmis þegar það átti að gera þetta að þjóðgarði. Fyrstu fréttir sem við 

fengum af þessu var að við sáum kort inni á heimasíðu umhverfisráðuneytisins 

og þá var búið að teikna þetta upp. 

 

Ester víkur einnig í tali sínu um umhverfisstjórnun að skorti á samráði og upplýsingum til 

þess samfélags sem býr á svæðinu:  

 

Manni finnst nú ekki mikið verið að spyrja eigendur hvort það má gera þetta 

eða hitt sko. Mér finnst allt í lagi að menn fái að vita og fylgjast með öllu sem 

verið er hugsa um eða á að gera. Bara í sveitinni, mér finnst það alveg lágmark. 

En menn fá ekki að vita neitt fyrr en eftir á þegar það er búið að ákveða 

eitthvað.  

 

Það leynir sér ekki í orðum viðmælenda að slíkar stjórnunaraðferðir ergja menn og valda 

árekstrum við hið staðbundna samfélag. Í tengslum við umræðu einstaklinga um slíka 

árekstra milli samfélags og stjórnvalda voru áberandi staðhæfingar um mikilvægi þess að 

hugsa stjórnun út frá sérhverju samfélagi. Ekki aðeins þegar kæmi að eignarlandi heldur 

einnig þegar verið væri að stjórna á óskiptu landi sem samfélagið nýtir einnig á 

margvíslegan hátt í tengslum við búsetu á svæðinu. Brynja lýsir þessu svo:  

 

Mér finnst sjálfsagt að stjórnun fari eftir því hvar þetta er, hvernig þetta er og 

hvers konar búseta er þarna. Mér finnst ekki spurning að það þarf að gera þetta 

í takt við það samfélag sem er á staðnum. 

 

Einmitt í þessari nálgun felst rökstuðningur fyrir aðkomu staðkunnra einstaklinga að 
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stjórnun. Er það almennt viðhorf einstaklinga að samfélagið ætti að hafa eitthvað um 

stjórnun á sínu svæði að segja. Vegna þekkingar samfélagsins á staðháttum er framlag þess 

í hugum flestra viðmælenda sérstaklega mikilvægt. Einnig kemur fram hjá mörgum þeirra 

að með samráði við hið staðbundna samfélag séu meiri líkur á samstarfsvilja samfélagsins. 

Gögnin endurspegla sérstaklega vel hvaða aðferðir einstaklingar efast um og hvers konar 

aðferðir fólk vill sjá viðhafðar. Greinilegt er að þar skiptir mestu máli samtal við íbúa og 

samfélagið sem heild á hverjum stað. Þessu tengt er áhugavert að skoða eftirfarandi 

ummæli Arnar. Rifjar hann upp stjórnartíð Hjörleifs Guttormssonar sem eins og Örn segir 

er mikill náttúruverndarsinni. Örn segir um Hjörleif: 

 

Hann hafði lag á því að tala fólk til, hann kom alltaf til fólksins fyrst. Ég 

hlustaði einu sinni á viðtal við hann þar sem hann var einmitt að fjalla um þetta 

svæði hérna í Öræfunum. Þá sagði hann að það væri alveg farið öfugt að þessu 

öllu. Það yrði að byrja á því að tala við fólkið og það þýddi ekkert að fara í 

einhverjar verndurnaraðgerir nema fá fólkið með sér. Hann skildi þetta þó. 

Þarna lýsir Örn vinnubrögðum sem hann kann að meta og segja má að hér hafi hann lagt 

fram forskrift íbúa að góðri stjórnun. Samfélagið kallar eftir samtali og vill ekki án þess 

þurfa að taka við boðum og bönnum utanaðkomandi aðila. Margir benda í því samhengi á 

að stjórnun hafi takmarkaða þýðingu þegar heimafólk sé á móti henni. Virðast 

viðmælendur upplifa á stundum fremur áþreifanlega gjá milli samfélagsins og þeirra sem 

standa að slíkri stjórnun. Eru þeir sammála um að slíkir árekstrar milli reglusetninga og 

samfélags séu óheppilegir. Geti þeir leitt af sér neikvætt viðhorf og hreinlega hleypt illu 

blóði í fólk eins og einn viðmælandi í þessari rannsókn komst að orði. Slíkir árekstrar geti 

enn fremur haft neikvæð áhrif á samstarfsvilja einstaklinga, ekki aðeins þegar kemur að 

þeim málefnum sem andstaða er við heldur geti það einnig hindrað framgang mála og 

verkefna sem almenn sátt sé um. Er það sameiginleg upplifun viðmælenda minna að slíkir 

árekstrar eigi gjarnan rætur í vanþekkingu þeirra er fara með stjórn á aðstæðum og 

sérstaklega samlífi samfélags og náttúru á svæðinu. Ólafur lýsir því hvernig hann upplifir 

afleiðingar þess þegar ekki tekst að taka tillit til samfélagsins:  

 

Ég held að menn séu svolítið að reyna að taka mið af þörfum samfélagsins en 

svo er það bara stundum sem maður upplifir það að fólk er að reyna að stýra 

einhverju sem það hefur ekki vit á. Þá er það bara ávísun á leiðinlegt klúður 

yfirleitt. 

 

Eins og raunar hefur komið fram birtist ákveðin andstaða við afskipti utanaðkomandi aðila 

í orðum flestra viðmælenda. Örn hefur skýra mynd af æskilegri tilhögun mála:  

 

Grundvallaratriði í mínum huga er að þeir sem eiga land ber skylda til að skila 

því jafn góðu eða betra til næstu kynslóðar. Þó að þetta sé í einkaeign þá 

verðum við að átta okkur á því að pláneta er sameign. Á móti vil ég ekki þessa 

afskiptasemi úr 101 Reykjavík, boð og bönn og annað. 

 

Hér lýsir Örn því viðhorfi sínu að á meðan landeigandi er ekki að skaða land sitt þá eigi 

hann að hafa umráðarétt yfir því. 
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Stjórnun sem væri nær samfélaginu fær meðbyr í gögnum mínum svo vitnað sé til 

orða Esterar:  

 

Manni finnst samt líka nær að sveitarfélagið væri með þetta heldur en þessir 

háu herrar þarna fyrir sunnan sko.  

 

Viðmælendur í þessari rannsókn eiga það jafnframt allir sameiginlegt að hafa mikla trú á 

því að íbúar sjálfir vilji ekki á nokkurn hátt skaða umhverfi, náttúru og lífríki svæðisins þó 

að þeir vilji jafnframt sýna þörfum samfélagsins skilning. Rökstuðningur viðmælenda 

byggist gjarnan á staðhæfingum þeirra um að þeirra eigin hagsmunir séu í húfi og vegna 

náinna tengsla og margþætts samlífs þeirra með náttúru svæðisins geri þeir sér grein fyrir 

því. Viðmælendur upplifa því mikinn vilja samfélagsins til að eiga í heilbrigðu sambandi 

við náttúruna. Gott dæmi um þetta eru eftirfarandi orð Ólafs:  

 

Sérstaklega til sveita þá eru bændur hluti af náttúrunni, því þeir umgangast 

hana þannig og þeir vilja alls ekki spilla henni. En svo eru náttúrlega alltaf 

einhverjir draugar í þessu en þá er það oftast aðkomufólk. Það er fólk sem 

hefur verið alið upp í þéttbýlinu og ber ekki næga virðingu fyrir náttúrunni. 

 

Enn kemur fram þessi ákveðna vantrú á að mikilvæg þekking sé til staðar hjá 

utanaðkomandi aðilum sem ekki hafa verið í nánum samskiptum við náttúru á svæðinu.  

Þegar vikið er að náttúru svæðisins er athyglisvert að hugsjónir heimamanna eru um 

margt annars eðlis en það sem kalla mætti ráðandi nálgun náttúruverndar. Gunnar fjallar til 

dæmis um áður fyrirhugaða stækkun á þjóðgarðinum. Þannig lýsir hann því hvernig 

stækkunin var ekki aðeins óæskileg í hugum heimamanna vegna ráðstöfunar landsins til 

ríkisins:  

 

Við vorum mjög á móti þessu Öræfingar. Þarna er land sem enginn kemur á og 

þá er þetta friðað af náttúrunnar hendi af því að það er enginn vegur þangað. 

Þarna er enginn og af hverju á þá að vera að koma með fólk á þetta svæði? 

 

Þessi ummæli Gunnars eru dæmi um það hvernig hin staðbundna þekking getur falið í sér 

aðra sýn á hvað sé æskilegt fyrir náttúru svæðisins og hvað ekki. Heimamenn hafa horft 

upp á áhrif ferðamanna á náttúru svæðisins, ekki síst innan þjóðgarðsins í Skaftafelli. Þess 

vegna er ekki endilega sú aðgerð að fella svæðið inn í þjóðgarðinn það sem kemur 

náttúrunni best að mati heimamanna. Taka ber fram að það viðhorf sem birtist í gögnum 

mínum til þjóðgarðsins er alls ekki neikvætt. Tengist umræðan oft mati á því hvað séu 

ásættanleg áhrif manna á náttúru og hvað ekki. Má þá oft sjá þann greinarmun sem fjallað 

var um hér að framan þar sem ákveðin áhrif á náttúru sem koma til vegna búsetu manna á 

svæðinu eru talin ásættanlegri en áhrif manna sem koma á svæðið og skaða náttúruna í 

þeim eina tilgangi að skemmta sér og fara svo aftur til síns heima. Eftir sitja heimamenn 

með afleiðingarnar af hegðun annarra. Mikið hefur  til dæmis verið rætt um nauðsyn þess 

að gera göngustíga í þeim tilgangi að bæta aðgengi fyrir ferðamenn og vernda náttúru. Fyrir 

heimamenn er gerð göngustíga hér og þar ekki endilega til bóta. Gunnar fjallar um 

hugmyndir um gerð göngustíga í fjallshlíðinni við bæ hans og bendir meðal annars á þetta í 

eftirfarandi ummælum sínum og rökstyður:  
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Það er mikið betra að þeim fáu sem langar að labba hérna upp að þeir fari bara 

einhvers staðar það sést ekki far eftir þá. Það er ekkert fallegt að sjá einhvern 

stíg hérna upp eftir. Þeir sem vilja fara þarna upp fara bara og labba bara 

einhverja leið. Túristar eru ekki mikið að labba um hérna en ef það væri stígur 

þá fer fólk að fara. Núna labbar það svona hring á veginum bara. 

 

Sjónarhorn hins staðbundna samfélags byggist á samvistum manna við náttúru svæðisins til 

fjölda ára og leiðir það af sér ákveðna sýn samfélagsins. Merkti ég það í samtölum mínum 

við Öræfinga að þeim er annt um náttúruna. Þeir eru hins vegar einnig margir á móti 

algerum boðum og bönnum. Fyrst og fremst vegna þess að þá finnst þeim ekki gert ráð fyrir 

að samfélag fólks geti lifað með náttúrunni á heilbrigðan hátt.  

Ljóst er að þátttakendur í rannsókn þessari trúa á mikilvægi þess að til staðar sé 

þekking á náttúru svæðisins og sambandi samfélags og náttúru þegar unnið er að 

umhverfisstjórnun. Þeim sjónarmiðum sem hér hefur verið lýst þess efnis að ekki sé tekið 

tillit til samfélagsins sem lifir á staðnum þegar verið er að setja boð og bönn, hefur gjarnan 

fylgt umræða um það hve mikilvægt sé að breyting verði þar á. Sigrún segir til dæmis: 

„Það skiptir máli með stjórnun að hún sé unnin í sátt við þá sem búa eða starfa í 

umhverfinu og það sé tekið tillit til sjónarmiða og þarfa þeirra.“ 
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8 Umræður 

Rétt er að rifja upp orð Kellerts (2012) sem vitnað var til í inngangi þessarar ritgerðar. 

Lýsing hans á mannkyninu hefur í rannsóknarferlinu hlotið nýja merkingu en hann segir 

það vera afrakstur tengsla sinna við náttúruna, tengsla sem hafi þróast í áranna rás og séu 

enn í þróun, afrakstur óteljandi liðinna stunda sem hafa einkennst af stöðugum samskiptum 

og upplifun af náttúrunni. Segir hann skynfæri okkar, tilfinningar, greind og jafnvel 

menningu hafa þróast í nánum tengslum við hinn náttúrulega heim og hafa lagað sig að 

honum. Sú upplifun fólks sem birtist í niðurstöðum rannsóknarinnar styður í raun hvert orð 

Kellerts.  

 Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að vekja athygli á hagnýtu gildi aukinnar 

þekkingar og skilnings á tengslum samfélags og náttúru fyrir árangursríka 

umhverfisstjórnun. Í ljósi þess eru náttúrutengsl einstaklinga viðamikill hluti 

rannsóknarinnar. Fól sá hluti rannsóknarinnar í sér viðleitni til þess að öðlast skilning á 

upplifun einstaklinga á tengslum sínum, mótun þeirra og mögulegum áhrifum tengslanna á 

viðhorf þeirra og gildi. Eins og fram kom í niðurstöðunum þá leiðir rannsóknin í ljós að 

einstaklingar upplifa flestir sterk tengsl við náttúruna. Þau tengsl komu fram með 

margvíslegum og misjöfnum hætti meðal viðmælenda minna.  

Niðurstöður rannsóknarinnar ríma vel við niðurstöður fyrri rannsókna sem fjallað 

hafa um það hvernig einstaklingar upplifa náttúruna og tengjast henni á ólíkan hátt. Birtist 

það meðal annars í því hvernig fólk tengist ólíkum þáttum hins náttúrulega umhverfis. 

Þannig geta einstaklingar tengst dýralífi, fjöllum, læk og berjalyngi svo nokkuð sé nefnt og 

geta öll þessi fyrirbæri haft mikið tilfinningalegt gildi fyrir fólk. Einnig er munur á 

mönnum hvað varðar styrk náttúrutengsla. Áhugavert er að sjá það birtast í viðtölum 

mínum hvernig einstaklingar sem lýsa nánum samskiptum sínum við náttúru í æsku virðast 

hafa sterkari tengsl en þeir sem ekki hafa alist upp í sömu nánd við náttúrulegt umhverfi. 

Þeir einstaklingar eru jafnframt líklegri til þess að viðhalda tengslunum í gegnum þörf sína 

fyrir áframhaldandi samskipti við náttúrulegt umhverfi. Niðurstöður rannsóknarinnar falla 

vel að niðurstöðum Berghoefer og félaga (2010) sem töldu að mismunandi lífsmáti 

einstaklinga í hinum náttúrulega heimi leiddi af sér mismunandi náttúrusýn meðal fólks. 

Niðurstöðurnar fela vissulega í sér vísbendingar um tengsl milli aukinna samskipta við 

náttúru og styrk náttúrutengsla. Það skal þó tekið fram að ekki er hér verið að gera lítið úr 

öðrum þáttum sem kunna að hafa áhrif á mótun þessara tengsla, heldur er aðeins verið að 

benda á að viðvera og nálægð við náttúru í æsku virðist þar einnig hafa mikið vægi.  

Í þessu samhengi er vert að hugleiða hvort þróun náttúrutengsla einstaklinga sé 

svipuð þeirri sem menn sjá varðandi tengsl fólks við staði. Larson og félagar (2013) telja til 

dæmis að fólk móti sjálfsmynd sína og merkingu hennar í gegnum reynslu sína af umhverfi 

og stöðum. Sjá má margt sameiginlegt í því og lýsingum einstaklinga á náttúrutengslum 

sínum og áhrifum þeirra á persónulega þætti. Hin sterku náttúrutengsl sem þátttakendur 

rannsóknarinnar lýsa hafa að þeirra eigin mati mótandi áhrif á hugsanir og tilfinningar 

þeirra. Tengslin birtast því sem mótandi afl þegar kemur að viðhorfi fólks og gildismati svo 

og hegðun þess gagnvart náttúrunni. Þannig virðast sterk tengsl leiða af sér virðingu og 

kærleik til náttúrulegs umhverfis. Þá vakna þær spurningar hvort lengd samskipta hafi áhrif 
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á náttúrutengsl einstaklinga, líkt og haldið hefur verið fram um tengsl fólks við staði. Getur 

það verið ein skýring sterkari tengsla þeirra sem rekja þau aftur til æsku sinnar.  

Skoðanir fólks mótast að nokkru leyti af því sambandi sem það á við náttúrulegt 

umhverfi sitt. Rannsóknin styður því þá nálgun umhverfisfélagsfræðinnar að náttúrulegt 

umhverfi og vistkerfi hafi mótandi áhrif á samfélög manna. Styður það um leið við þá 

tilgátu Norgaards (1984) að gildi, venjur og siðir tengist því hvernig gagnvirkt samband 

okkar við náttúru þróast og viðhelst. Má raunar sjá mörg dæmi þess í niðurstöðum 

rannsóknarinnar hvernig ákveðnar skoðanir fólks byggjast einmitt á því hvernig samband 

manns og náttúru hefur verið á svæðinu frá fornu fari. Þó að aðstæður Öræfasveitar hafi 

tekið miklum breytingum þá er náttúrufar hennar enn einstakt og á sér ekki marga líka 

hérlendis. Samfélagið hefur augljóslega mótað sig að náttúrulegum aðstæðum sínum. Slík 

nánd og samskipti við náttúru sem hið staðbundna samfélag er í skapa jafnframt 

sameiginlegt viðhorf samfélagsins. Aðstæður samfélagsins, ekki síst landfræðilegar og 

náttúrufarslegar aðstæður, móta það sameiginlega sjónarhorn. Greinilegt er að upplifun 

íbúa er á þá leið að samfélag, einstaklingar og náttúra á svæðinu séu háðar einingar. 

Einstök nálægð þeirra hverrar við aðra gerir það að verkum að einstaklingar og hið 

staðbundna samfélag hefur þurft að haga áherslum sínum eftir framþróun landsins. Styður 

þetta nálgun kenningar um félagsleg tengsl við náttúru sem gerir ráð fyrir að aðeins sé unnt 

að fjalla um hverja einingu fyrir sig út frá tengslum hennar við hinar tvær. Niðurstöður 

rannsóknarinnar fela því ekki síst í sér vísbendingar um það hvernig náttúrufarslegar 

aðsæður samfélagsins hafa leitt af sér einstakt samband samfélags og náttúru.  

Þó að markmið rannsóknar minnar hafi verið að skoða sérstaklega áhrif náttúru á 

einstaklinga og samfélag er rétt að taka fram að áhrif samfélagsins á einstaklinga komu þar 

einnig fram. Þau áhrif tengjast gjarnan því hvernig samfélagið býr að arfi frá gamalli tíð 

sem hefur haft áhrif á það hvernig samfélag nútímans á svæðinu nálgast náttúruna. Einnig 

má sjá á lýsingum fólks að náttúran er stór hluti af tengslum þeirra við Öræfi sem stað. Allt 

þetta gerir að verkum að skilningur á náttúrutengslum fólks er mikilvægur í því skyni að 

skilja samfélag Öræfinga. Líkt og Schultz (2002) heldur fram þá virðist svo vera að sú 

upplifun einstaklinga að tilheyra náttúru mótist ekki síst af staðháttum og umhverfislegum 

þáttum.  

Rannsóknin tengir saman umræðu um samband samfélags og náttúru og umræðu um 

umhverfisstjórnun. Ljóst er af niðurstöðum rannsóknarinnar að fólki finnst ekki vera tekið 

tillit til sambands samfélags og náttúru á svæðinu þegar kemur að umhverfisstjórnun. 

Vekur það upp spurningar um aðferðir umhverfisstjórnunar á Íslandi. Sérstaklega er það 

áhyggjuefni vegna þeirrar upplifunar fólks að slíkur misbrestur, ef svo má kalla, leiði af sér 

ótrúverðugar aðgerðir sem hljóta ekki hljómgrunn innan samfélagsins. Fyrir einstaklinga 

hefur samband þeirra og samfélagsins við náttúru greinilega mikla þýðingu þegar kemur að 

stjórnun umhverfisins. Mikilvægt er að þeir sem fara fyrir umhverfisstjórnun átti sig á 

þessu sambandi þar sem skoðanir fólks eru mótaðar af því sambandi sem það á við 

náttúruna. 

Einnig vekur athygli sá greinamunur sem gerður er á rétti íbúa og gesta. Bæði jákvæð 

og neikvæð viðhorf einstaklinga til umhverfisstjórnunar tengjast einmitt þessum 

greinarmun sem einstaklingar gera á sér og gestum svæðisins. Jákvætt viðhorf þeirra er 

áberandi þegar umhverfisstjórnun á að taka á áhrifum ferðamanna á náttúru svæðisins. 
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Þeim þykir eðlilegt og æskilegt að ferðamönnum séu settar ákveðnar hömlur. Jafn eðlilegt 

þykir þeim að þær hömlur eigi ekki endilega að ná til heimamanna. Tengist það svo aftur 

þeirri umræðu að heimamenn skuli hafa meiri rétt til athafna á sínu svæði en gestir. 

Schroeder (2007) fjallar um afstöðu fólks til þess hvað séu ásættanlegar athafnir í hinu 

náttúrulega umhverfi í samhengi við skilning okkar á því hvernig maðurinn er eða ætti að 

vera tengdur hinum náttúrulega heimi. Er þetta áhugaverð umræða í ljósi þess hvaða augum 

við viljum líta ágang manna á náttúru út frá nálguninni við og hinir. Af því að íbúar hins 

staðbundna samfélags þurfa að lifa með náttúrunni í stað þess að horfa aðeins á hana eða 

ferðast um hana þá virðast athafnir þeirra eðlilegri hluti af samlífi manns og náttúru á 

svæðinu. Þessi sameiginlega nálgun viðmælenda minna á greinilega rætur í skilningi þeirra 

á tengslum sínum við náttúruna. Samfélagið skortir ekki fallegar hugsjónir þegar kemur að 

náttúru svæðisins, en nýting náttúrunnar er samt um leið lífæð samfélagsins. Því veltur 

tilvist samfélagsins nokkuð á því að nýting náttúru sé sjálfbær og eru viðmælendur mínir 

mjög meðvitaðir um það. Kannski má segja að um sé að ræða rómantíska nytjahyggju. 

Mikilvægt er að spyrja hvort rétt sé farið að við umhverfisstjórnun. Hvert sem svarið 

er þá hlýtur að vera mikilvægt að leita leiða til þess að stuðla að jákvæðari upplifun fólks af 

umhverfisstjórnun. Hennar er sannarlega þörf, um það virðast allir vera sammála, og er því 

afar brýnt að vinna að henni með þeim hætti að unnt verði að ná markmiðum hennar í krafti 

fjöldans. Það verður aðeins gert með því að skapa sátt um aðgerðir og leiðir. Trú 

viðmælenda á mikilvægi samráðs við hið staðbundna samfélag er mikil, aðeins þannig 

megi byggja á þekkingu samfélagsins á staðháttum og samlífi samfélags og náttúru. Í 

nærsamfélaginu er til staðar þekking og skilningur á hefðum samfélagsins svo og 

einkennum náttúrufars á svæðinu, og nýtist sú þekking vel við slíka stefnumótunarvinnu.  

Hlutverk sveitarfélaga er mikilvægt hvað þetta varðar, og eru þau í góðri aðstöðu til þess að 

tryggja jafnvægi í samskiptum samfélags og náttúru með hagsmuni beggja eininga að 

leiðarljósi. Staðardagskrár 21 fól einmitt í sér áherslu á möguleika fólks til að hafa áhrif á 

eigin framtíð með þátttöku í ákvarðanatöku í tengslum við sjálfbæra þróun samfélags síns. 

Er þar lögð áhersla á að markmiðum um sjálfbæra þróun verði aðeins náð með breiðri 

samstöðu. 

Ég tel að út frá niðurstöðum rannsóknarinnar megi álykta að brýnt sé að taka mið af 

sambandi samfélags og náttúru við hvers konar umhverfisstjórnun. Vil ég rökstyðja það 

með því að vísa í þau gagnvirku tengsl sem birtast milli náttúrutengsla, viðhorfa og 

hegðunar fólks gagnvart náttúru. Vilji fólks til þess að efla umhverfisstjórnun birtist með 

skýrum hætti og felur það í sér ákveðnar forsendur fyrir umhverfisstjórnun til þess að vinna 

með samfélaginu að úrbótum í þeim málaflokkum þar sem þörfin er brýnust. Niðurstöður 

rannsóknarinnar fela því í sér mikilvægar vísbendingar fyrir alla þá sem vinna að 

umhverfisstjórnun. Mikilvægt er að hafa í huga að virkni milli náttúru og samfélaga getur 

verið breytileg eftir svæðum og samfélagi. Við umhverfisstjórnun er því brýnt að veita 

athygli samlífi samfélags og náttúru á hverju svæði. Með næmari skilning á sambandi 

samfélags og náttúru má sjá fyrir sér breiðari sátt um aðferðir og leiðir 

umhverfisstjórnunar. 
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9 Lokaorð 

Mikið hefur verið gert úr áhrifum manna á náttúru og umhverfi. Ekki hafa áhrif náttúrulegs 

umhverfis á fólk og samfélag fengið viðlíka athygli. Lærdómsgildi rannsóknarinnar felst 

fyrst og fremst í því að ekki skyldi vanmeta áhrif náttúrulegs umhverfis á mannfólkið, 

viðhorf þess og gildi. 

Áhrif náttúrunnar á fólk hafa lengi verið mér ofarlega í huga. Hvernig við mannfólkið 

tengjumst náttúrunni og ólíkum náttúrulegum heildum eða fyrirbærum hefur lengi verið 

áhugamál mitt. Kom það sennilega til þegar ég fór sjálf að gera mér grein fyrir mínum eigin 

tengslum við náttúruna, þegar ég fór að hugleiða af hverju ég leita eftir einveru í 

náttúrunni, af hverju ég fer út til að hlusta á norðanáttina gnauða í trjám og klettum og af 

hverju það færist yfir mig sálarró þegar ég heyri lækjarnið. Áhugavert þótti mér að kanna 

hvort samskipti fólks við náttúru hafi raunverulega svo mótandi áhrif á það, og tel ég að ég 

hafi fengið svar við spurningu minni. 

Eflaust skipti engu máli hver tengsl okkar við náttúru eru ef við hefðum öll 

sambærileg tengsl og ef við lifðum öll á sama hátt með hinu náttúrulega umhverfi. Hins 

vegar er það svo að tengsl okkar við náttúru eru ólík, þau mótast af aðstæðum okkar sem 

eru ekki alltaf þær sömu. Þess vegna er mikilvægt að við temjum okkur skilning á þessum 

mismunandi tengslum. Sérstaklega er það mikilvægt fyrir þá aðila sem hafa það hlutverk að 

stjórna á þeim vettvangi sem samfélag og náttúra mætast. Skilningur á náttúrutengslum 

einstaklinga hefur því í mínum huga mikilvægt hagnýtt gildi sem enn hefur ekki hlotið 

verðskuldaða athygli. Áhugavert rannsóknarefni framtíðarinnar væri að skoða og greina 

aðferðir í umhverfisstjórnun með hliðsjón af sambandi samfélags og náttúru. Enn fremur 

væri áhugavert að skoða nánar mótun náttúrutengsla fólks í þeim tilgangi að rýna í 

sameiginlega þætti staðartengsla og náttúrutengsla. 
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Viðauki A 

Uppruni, bakgrunnur og búseta. 

1) Viltu segja mér aðeins frá þér og þínum högum? 

 Aldur. 

 Fjölskylduaðstæður. 

 Menntun. 

 Atvinna og búskapur. 

 

2) Viltu segja mér aðeins frá tengslum þínum við Öræfi? 

 Aðflutt/ur í Öræfum,  

- Hvenær viðkomandi kom í Öræfin. 

- Bakgrunnur viðkomandi, hvert á viðkomandi ættir sínar að rekja ef ekki úr 

Öræfunum. 

- Af hverju var ákveðið að flytjast í Öræfin 

- Hvernig líður viðkomandi í Öræfum 

 

 Uppalin/n í Öræfum 

- Hefur komið til greina að flytja úr Öræfunum? 

- Hvað er það sem heldur í mann hér í Öræfum? 

 

 

Náttúrutengsl.  

1) Getur þú lýst tengslum þínum við hið náttúrulega umhverfi? 

2) Hvað er það í náttúrunni sem þú tengist á sérstakan hátt?  

3) Áttu þér uppáhaldsstað í náttúrunni, viltu lýsa honum fyrir mér og segja mér 

aðeins af hverju staðurinn er þér svona kær? 

4) Hvernig upplifir þú samband þitt við náttúru út frá tilfinningalegu gildi hennar 

fyrir þig sem einstakling? 

5) Hvað telur þú að hafi helst haft áhrif á tengsl þín við náttúruna? 
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6) Telur þú að tengsl þín við náttúruna hafi áhrif á viðhorf þín og hegðun gagnvart 

náttúrunni? 

- Getur þú lýst með hvaða hætti? 

7) Hvernig lítur þú á okkur mannfólkið í náttúrunni? Erum við hluti af náttúrunni 

eða erum við utanaðkomandi aðilar? 

- Getur þú lýst því af hverju það er afstaða þín? 

 

Viðhorf til umhverfisstjórnunar. 

1) Kannast þú við hugtakið umhverfisstjórnun?  

2) Hvað kemur fyrst í hugann þegar ég nefni hugtakið umhverfisstjórnun? 

3) Hvernig myndir þú lýsa viðhorfi þínu til umhverfisstjórnunar? 

4) Telur þú umhverfisstjórnun mikilvæga og viltu lýsa afstöðu þinni? 

 

 

Að lokum 

1. Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum? 

 


