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Ágrip  

Náttúruvernd er ein tegund af landnýtingu og nauðsynlegt er að hafa alla hagsmunaaðila með 

í ráðum um alla landnýtingu. Mikilvægt er að stefnumörkun stjórnvalda um landnotkun sé 

skýr og að gerðar séu verndaráætlanir fyrir friðlýst svæði. Snæfellingar eru framarlega í 

umhverfismálum og samvinnuverkefnum eins og stofnun Svæðisgarðsins Snæfellsnes ber vott 

um.  

Tilgangur þessa verkefnis er að afla upplýsinga um viðhorf íbúa í fimm sveitarfélögum á 

Snæfellsnesi til Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls. Könnun var sett upp á netkönnunarformi og 

notaðar voru lokaðar spurningar, þar sem allir svarkostir voru fyrirfram gefnir. 

Heimamenn voru spurðir um hvort þeir telji þjóðgarðinn skipta máli fyrir samfélagið. Einnig 

var kannað hvort þeir hefðu fylgst með undirbúningsvinnu við stofnun þjóðgarðsins og gerð 

verndaráætlunarinnar.  

Helstu niðurstöður voru þær að um helmingur svarenda telja þjóðgarðinn mikilvægan fyrir 

atvinnulífið en meirihluti svarenda telja að hann hafi ekki áhrif á starf sitt og tekjur eða 

flutning fólks á svæðið. Í ljós kom að meirihluti þátttakenda fylgdist lítið með vinnuferlinu 

við stofnun þjóðgarðsins. Minnihluti svarenda höfðu kynnt sér verndaráætlunina fyrir 

þjóðgarðinn og fáir fylgdust með gerð hennar. Viðhorfin voru greind niður eftir búsetu nær og 

fjær þjóðgarðinum og búsetu á sunnanverðu og norðanverðu nesinu. Niðurstöður sýna að 

viðhorfin voru harla lík. 

Mikilvægt er að standa vel að kynningu meðal heimamanna um stækkun þjóðgarðsins því 

þriðjungur svarenda er ósammála stækkun hans. Aukið kynningarstarf og efling samráðs er 

tækifæri fyrir þjóðgarðsyfirvöld til að auka jákvæðni í garð þjóðgarðsins. Þekkingu á tilgangi 

friðlýsinga þarf að auka með markvissu fræðslustarfi.  

 

Lykilorð: Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull, viðhorf heimamanna, friðlýsing, verndaráætlanir, 

landnýting, Svæðisgarðurinn Snæfellsnes. 
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1. Inngangur	

Upphaf þessa verkefnis má rekja til vangaveltna höfundar um hvað geti styrkt búsetu í 

dreifbýli á Íslandi og hugmyndir um hvort friðlýsingar geti haft þar einhver áhrif.  

Sérstaða byggðaþróunar á Íslandi, miðað við aðrar vestrænar þjóðir, er hve stór hluti 

þjóðarinnar býr í einum borgarkjarna á suðvesturhorni landsins (Axel Hall, Ásgeir Jónsson og 

Sveinn Agnarsson, 2002). Þann 1. janúar 2015 bjuggu tæplega 66% þjóðarinnar á Stór-

Reykjavíkursvæðinu og í strjálbýli bjuggu aðeins 6,2% mannfjöldans (Hagstofa Íslands, 

2015a). Það er því ekki að ástæðulausu, að vert er að skoða hvaða þættir geti styrkt búsetu í 

dreifbýli á Íslandi. Náttúruvernd er ein tegund af landnýtingu og það er skoðun höfundar að ef 

við ætlum að nýta landið okkar þarf fólk að búa á landsbyggðinni.  

Fyrsta almenna löggjöfin um náttúruvernd á Íslandi var ekki samþykkt fyrr en árið 1956 þrátt 

fyrir kosningu nefndar til að vinna að framgangi náttúruverndar rúmlega tveimur áratugum 

fyrr eða árið 1932 (Páll Líndal, 1982).  

Fyrr og nú hefur verið rætt um nauðsyn samráðs og samvinnu við verndun og stjórnun 

friðlýstra náttúruminja, enda benti Páll Líndal (1982) á að náttúruverndarmál væru þannig í 

eðli sínu að oft verða árekstrar milli mikilla hagsmuna. Á fyrsta náttúruverndarþinginu í apríl 

1972 voru skoðanaskipti í umræðum það atriði sem flestir töldu vera það sem varð til þess að 

þingið tókst betur en gert var ráð fyrir. Burtséð frá almennri afstöðu þátttakenda til 

náttúruverndar er sannleikurinn sá að náttúruverndarmál verða ekki leyst farsællega nema 

með opinni umræðu (Hjörleifur Guttormsson, 1974).   

Í skýrslu Umhverfisstofnunar um stjórnun friðlýstra náttúruminja er mikil áhersla lögð á að 

útbúa samráðsferli við gerð verndaráætlana (Umhverfisstofnun, á.á.a.). 

Meginmarkmið friðlýsinga samkvæmt náttúruverndarlögum er að vernda náttúruminjar, en 

land og auðlindir þess eru einnig verndaðar af menningarlegum, hagrænum og efnahagslegum 

ástæðum. Um svæðisbundna náttúruvernd eru oftast settar ákveðnar umgengnisreglur, sem 

eiga að tryggja sjálfbæra nýtingu þeirra náttúruminja sem verndaðar eru því tilgangur 

svæðisbundinnar náttúruverndar er sjaldnast alger friðun (Umhverfisstofnun, 2010a).  

Samkvæmt náttúruverndarlögum sem samþykkt voru á Alþingi þann 12. nóvember 2015 

flokkast friðlýst svæði á Íslandi í níu friðlýsingarflokka (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013). 

Flokkunina má sjá í kafla 2, en þetta verkefni snýst um Þjóðgarðinn Snæfellsjökul og 

samfélagið á Snæfellsnesi. 
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1.1. Markmið	og	efnistök	

Tilgangur verkefnisins er að afla upplýsinga um viðhorf íbúa í fimm sveitarfélögum á 

Snæfellsnesi til Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls og nokkra aðra þætti. Spurningalistann í heild má 

sjá í viðauka 11.2. 

Ætlunin er að reyna að leita svara við eftirtöldum spurningum: 

 Telja heimamenn að þjóðgarðurinn skipti máli fyrir samfélagið? 

 Fylgdust heimamenn með undirbúningsvinnu við stofnun þjóðgarðsins og gerð 

verndaráætlunar fyrir svæðið?   

 Eru viðhorf til þjóðgarðsins ólík eftir búsetu á Snæfellsnesi? 

Við mat á niðurstöðum verður skoðað hvað fræðin um gerð verndaráætlana segja um þátttöku 

heimamanna í friðlýsingarferlinu. Einnig verður opinber stefna stjórnvalda um friðlýst svæði 

skoðuð og hvaða lög og reglur lúta að skipulagi verndarsvæða. 

Ásamt viðhorfum til þjóðgarðsins voru þátttakendur spurðir um hvort þeir hefðu heimsótt 

gestastofu þjóðgarðsins og tekið þátt í skipulögðum gönguferðum á vegum þjóðgarðsins. 

Einnig hvort þeir teldu þjóðgarðinn hafa gildi fyrir fjölgun ferðamanna á Snæfellsnesi og 

hvort viðhorf íbúa væru almennt jákvæð eða neikvæð í garð ferðamanna.  

Að lokum var kannað hvort þátttakendur hefðu kynnt sér Svæðisgarðinn Snæfellsnes og 

hvaða væntingar þeir hefðu um ávinning af honum því svæðisgarðurinn er hluti af stjórnsýslu 

svæðisins.  

 Hingað til hafa viðhorf heimamanna til Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls ekki verið skoðuð þrátt 

fyrir að langt sé liðið frá stofnun hans, en hann var stofnaður 28. júní 2001. Mikilvægt er að 

safna gögnum um viðhorf til friðlýstra svæða til samanburðarrannsókna síðar.  

Viðhorf heimamanna til stofnunar Vatnajökulsþjóðgarðs voru mikið skoðuð, bæði nokkuð 

löngu fyrir stofnun hans og rétt fyrir stofnunina (Karl Benediktsson, Edda Ruth Hlín Waage 

og Steingerður Hreinsdóttir, 2003; Arnþór Gunnarsson, 2010). Rannsóknarvinna Háskólans á 

Hornafirði fór fram á árunum 2001 og 2002. Við hönnun spurningalistans í þessu verkefni var 

rit Háskólans „Þjóðgarðstal, viðhorf heimamanna til stofnunar Vatnajökulsþjóðgarðs“ haft til 

hliðsjónar (Karl Benediktsson, Edda Ruth Hlín Waage og Steingerður Hreinsdóttir, 2003). Til 

stóð að stofna Vatnajökulsþjóðgarð árið 2002, en sú stofnun varð ekki að veruleika fyrr en 7. 

júní 2008. Rannsókn Arnþórs Gunnarssonar fór fram sumarið 2007 með viðtölum við 

heimamenn (Arnþór Gunnarsson, 2010).  
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2. Stjórnun	friðlýstra	svæða	

Heildarendurskoðun náttúruverndarlaga nr. 44 frá árinu 1999 hófst í árslok 2009 af nefnd sem 

þáverandi umhverfisráðherra skipaði. Nefndin vann tillögu að frumvarpi til laga um 

breytingar á lögunum og gaf út Hvítbók um löggjöf til verndar náttúru Íslands í lok ágúst árið 

2011 (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011). Ný heildarlög um náttúruvernd voru samþykkt á lokadegi 

þingsins í mars 2013 (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013). Nýju lögin áttu að taka gildi 

1. apríl 2014, en á haustþingi 2013 lagði ráðherra fram frumvarp til laga um að þau yrðu 

endurskoðuð frá grunni (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2015a). Vinnu við þá 

endurskoðun lauk á haustmánuðum og þann 12. nóvember 2015 voru lög um náttúruvernd nr. 

60/2013 samþykkt á Alþingi (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2015b). 

Í náttúruverndarlögunum eru friðlýst svæði flokkuð í eftirtalda níu flokka; náttúruvé, óbyggð 

víðerni, þjóðgarða, náttúruvætti, friðlönd, landslagsverndarsvæði, verndarsvæði með 

sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda, náttúruminjar í hafi og fólkvanga. Ráðherra umhverfis- og 

auðlindaráðuneytis fer með yfirstjórn náttúruverndarmála og Umhverfisstofnun hefur eftirlit 

með framkvæmd laganna. Umhverfisstofnun hefur umsjón með og sér um rekstur 

náttúruverndarsvæða og ber ábyrgð á gerð stjórnunar- og verndaráætlana fyrir friðlýst svæði 

(Lög um náttúruvernd nr. 60/2013). 

Samkvæmt 65. grein eldri náttúrverndarlaga átti ráðherra að láta vinna náttúruverndaráætlun 

fyrir landið eigi sjaldnar en á fimm ára fresti (Lög um náttúruvernd nr. 44/1999). Umhverfis-

stofnun undirbýr og aflar gagna við gerð náttúruverndaráætlana. Náttúruverndaráætlanir hafa 

verið gerðar fyrir tímabilin 2004 til 2008 og 2009 til 2013 (Umhverfisstofnun, á.á.b.). Í nýju 

lögunum er kveðið á um að ráðherra gefi út náttúruminjaskrá á fimm ára fresti. Í 

bráðabirgðaákvæði segir að ráðherra skuli eigi síðar en árið 2017 leggja fyrir Alþingi þings-

ályktunartillögu um framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár. Gildandi náttúruminjaskrá heldur 

gildi sínu þar til Alþingi hefur samþykkt framkvæmdaáætlunina og í framhaldi af þeirri 

samþykkt skal ráðherra gefa út náttúruminjaskrá (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013). 

Á Íslandi eru þrír þjóðgarðar, þjóðgarðurinn á Þingvöllum, Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull og 

Vatnajökulsþjóðgarður. Eini þjóðgarðurinn sem Umhverfisstofnun hefur umsjón með er 

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull, sem var stofnaður á grundvelli heimildar í náttúruverndar-

lögum. Um hina tvo þjóðgarðana hafa verið sett sérlög og þeir eru ekki í umsjón 

Umhverfisstofnunar. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum lýtur stjórn sérstakrar nefndar sem heyrir 
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undir forsætisráðuneytið og um stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs er sjálfstæð ríkisstofnun (Aagot 

V. Óskarsdóttir, 2011).  

Markmið friðlýsingar þurfa að vera skýr og setja þarf raunhæf markmið og leiðir að þeim með 

stefnumótun og áætlanagerð. Eins og áður hefur komið fram ber Umhverfisstofnun ábyrgð á 

gerð stjórnunar- og verndaráætlana fyrir friðlýst svæði. Umhverfisstofnun hefur umsjón með 

yfir 100 friðlýstum svæðum á Íslandi og í lok árs 2013 höfðu aðeins verið gefnar út fjórar 

verndar- og stjórnunaráætlanir fyrir friðlýst svæði í umsjón Umhverfisstofnunar (Umhverfis-

stofnun, á.á.c.). Þessi vinna gengur hægt því stofnunin þarf meira fé og mannafla. Í viðtali við 

forstjóra Umhverfisstofnunar á degi íslenskrar náttúru þann 16. september 2015 kom fram að 

vegna þess að fjármögnun er óljós er erfitt að skipuleggja starfið fram í tímann (Kristín Linda 

Árnadóttir, 2015).  

Í ársbyrjun 2014 var ákveðið að forgangsraða gerð verndar- og stjórnunaráætlana og láta þau 

svæði sem eru undir mestu álagi hafa mestan forgang (Umhverfisstofnun, á.á.c.).  

2.1. Stefna	stjórnvalda	um	landnotkun	

Ríki og sveitarfélög þurfa að taka tillit til skuldbindinga Íslands samkvæmt alþjóða-

samningum og samþætta þarf stefnu stjórnvalda um alla landnotkun. Starfshópur á vegum 

umhverfis- og auðlindaráðuneytisins hefur nýverið gefið út skýrslu um landnotkun í dreifbýli 

og sjálfbæra landnýtingu. Þar kemur fram mikilvægi þess að stefnumörkun ríkisins með 

samgönguáætlun, rammaáætlun og náttúruverndaráætlun þurfi að samþætta við landnotkun 

samkvæmt landsskipulagsstefnu og skipulagsáætlana sveitarfélaga eins og sjá má á mynd 1 

(Björn Helgi Barkarson, Drífa Kristjánsdóttir, Einar Jónsson, Níels Árni Lund og Steinunn 

Fjóla Sigurðardóttir, 2015). 

 

Mynd 1: Tengsl landsskipulagsstefnu og skipulagsáætlana sveitarfélaga við stefnumörkun ríkisins. 
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Mikilvægt er að skoða alla landnotkun í samhengi til þess að uppfylla markmið náttúru-

verndarlaga um að stuðla að samskiptum manns og umhverfis þannig að hvorki spillist líf eða 

land og íslensk náttúra fái að þróast eftir eigin lögmálum (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013). 

Annað mikilvægt hugtak í landnýtingu er sjálfbær þróun því fæstar auðlindir eru 

ótakmarkaðar. Hugtakið varð að alþjóðlegu viðfangsefni árið 1987 í skýrslu nefndar á vegum 

Sameinuðu þjóðanna. Skilgreining á sjálfbærri þróun er sú þróun sem fullnægir þörfum 

samtíðarinnar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að fullnægja sínum þörfum. 

Hugmyndin byggir á að ná fram jafnvægi milli efnahagslegra, samfélagslegra og umhverfis-

legra þátta. Þessir þættir eru þær þrjár stoðir sem sjálfbær þróun byggir á (Utanríkis-

ráðuneytið, á.á.). Árið 2002 settu stjórnvöld fram stefnumörkun um sjálfbæra þróun í íslensku 

samfélagi til ársins 2020 – Velferð til framtíðar. Í þeirri stefnumörkun er rætt um sjálfbæra 

nýtingu auðlinda landsins og þar eru sett fram markmið og leiðir til sjálfbærni í samfélaginu 

(Umhverfisráðuneytið, 2002).  

2.2. Gerð	verndaráætlana	

Verndaráætlun snýst um stefnumótun og er ekki einstakur atburður, heldur ferli sem er í 

sífelldri þróun. Vinna við gerð verndaráætlunar hefst á söfnun á upplýsingum um friðlýsta 

svæðið. Ferlinu er ekki lokið eftir að áætlunin hefur verið gerð því hún setur markmið og 

bendir á leiðir til að ná markmiðunum (Thomas & Middleton, 2003). 

Alþjóðanáttúruverndarsamtökin (IUCN) hafa unnið leiðbeiningar um gerð verndaráætlana og 

fyrsta útgáfa þeirra var árið 1994 (Dudley, 2008). Eitt af því sem þarf að varast við gerð 

verndaráætlunar er of lítil samráð við hagsmunaaðila og heimamenn. Léleg tengsl við þessa 

aðila geta leitt til árekstra því gagnkvæmur skilningur, samstarf og virðing er ávinningur bæði 

fyrir heimamenn og fyrir verndarsvæðið (Alexander, 2013). 

Eftirtalin fimm atriði eru ávinningur af samráði: 

1. Þátttaka eykur tilfinningu fyrir eignarhaldi 

2. Friðlýsta svæðið fær meiri stuðning 

3. Það stuðlar að meiri þátttöku almennings í ákvarðanatöku 

4. Það tengir áform um friðlýsingu við áætlanir um þróun svæðisins 

5. Það er aðferð til samskipta 

 (Tomas & Middleton, 2003). 
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IUCN leggur ríka áherslu á að markmið með vernd svæða séu sett fram með skýrum hætti, en 

markmið friðlýsinga eru oft óljós hér á landi (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011). Aðferðir við mat 

á verndargildi svæða voru ekki eins þróaðar áður fyrr. Því telur Umhverfisstofnun mikilvægt 

að mat á verndargildi einstakra friðlýstra náttúruminja liggi fyrir til að styrkja markmiðin 

(Umhverfisstofnun, á.á.a.). Árið 2012 gaf Umhverfisstofnun út skýrslu um stjórnun friðlýstra 

náttúruminja í umsjón Umhverfisstofnunar, sem er stjórntæki stofnunarinnar varðandi 

verndun og nýtingu friðlýstra náttúruminja í þeirra umsjón. Í skýrslunni segir um samvinnu að 

vernd og stjórn svæðanna (bls. 12): 

„Friðlýstar náttúruminjar eru ekki einangraðar eyjar heldur hluti af stærri heild, 

náttúrufarslegri, félagslegri og efnahagslegri. Verndun og stjórnun friðlýstra 

náttúruminja byggir á sameiginlegri heildarsýn þar sem skilvirkt samráð og 

samvinna er höfð í heiðri. Lögð er áhersla á að: 

 styrkja nærumhverfi friðlýstra svæða og vinna með nærsamfélaginu 

 byggja upp jákvæða sýn með samvinnu og samráði 

 vera leiðandi í samstarfi og virkja almenning og hvetja til þátttöku 

 vera leiðandi í að draga úr myndun úrgangs og notkun skaðlegra efna 

 taka virkan þátt í innlendu sem erlendu samstarfi eins og kostur er“ 

Við gerð verndaráætlana verði innleitt gagnsætt og opið samráðsferli til þess að tryggja 

hagsmunahópum og almenningi aðkomu að verndaráætlanagerð einstakra svæða 

(Umhverfisstofnun, á.á.a.). 

Einnig kemur fram í skýrslunni að Umhverfisstofnun mun leggja áherslu á að marka 

sameiginlega stefnu með viðkomandi sveitarfélagi varðandi landnotkun með því að auka 

samræðu og samstarf við sveitarstjórnir og íbúa. Efla á fræðslu um friðlýstar náttúruminjar 

með sérstakri fræðsluáætlun þar sem lögð verður áhersla á fræðslu sem tekur mið af helstu 

markmiðum og gildum viðkomandi svæðis (Umhverfisstofnun, á.á.a.). 

Í þessum kafla kemur fram mikilvægi þess að stefnumörkun sé skýr og að heimamenn séu 

með í ráðum. Eins og áður hefur komið fram hafa fáar verndaráætlanir fyrir friðlýst svæði á 

Íslandi verið gerðar. Þetta verkefni snýst um Þjóðgarðinn Snæfellsjökul og búið er að gera 

verndaráætlun fyrir þjóðgarðinn. Áætlunin kom út árið 2010 eða níu árum eftir að 

þjóðgarðurinn var stofnaður. Fjallað verður um þjóðgarðinn og verndaráætlun hans í næsta 

kafla. 
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Mynd 2: Sveitarfélögin fimm - kort af Snæfellsnesi

3. Snæfellsnes	

Þegar hugmyndin vaknaði um að skoða hvort friðlýsingar svæða á landsbyggðinni geti styrkt 

nærsamfélagið kom Snæfellsnesið fljótlega upp í hugann. Snæfellsnesið er vel afmörkuð 

landfræðileg heild og býr yfir einstakri náttúrufegurð og er því áhugavert rannsóknarefni. 

Nokkuð langt er liðið frá stofnun Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls og því tímabært að kanna 

viðhorf heimamanna til hans. 

Landfræðilega er Snæfellsnesið nokkuð ólíkt að sunnanverðu og norðanverðu vegna þess að 

mikill fjallgarður liggur eftir því endilöngu. Sunnan heiða eru grösugar sveitir í skjóli fyrir 

norðlægum vindum, en norðan fjalla er ströndin vogskorin og nokkur fjöll eru þverhnípt í sjó 

fram (Einar Haukur Kristjánsson, 1982). 

Rannsóknarsvæðið er fimm sveitarfélög á Snæfellsnesi (sjá mynd 2). Í daglegu tali er talað 

um Snæfellinga um íbúa í þessum sveitarfélögum og oft aðgreint eftir því hvort  

viðkomandi búi á sunnanverðu eða norðanverðu nesinu.  

 

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull er yst á Snæfellsnesi og byggðin er á láglendinu bæði á 

sunnanverðu og á norðanverðu nesinu. Rannsóknarsvæðið byrjar við Haffjarðarána að 

sunnanverðu á gamla Eyjahreppnum. Síðan liggur leiðin áfram í vesturátt í gegnum 

Miklaholtshreppinn, sem er um 20 km. á lengd. Næst tekur Staðarsveitin við að sunnanverðu 

og Breiðuvíkurhreppur fyrir nesið að Neshrauni vestan Beruvíkur, en þá tekur Neshreppur 

utan Ennis við og Fróðárhreppur að norðanverðu (Þórður Kárason, 1977). Fjórir síðasttöldu 

hrepparnir tilheyra allir Snæfellsbæ í dag þar sem Ólafsvík er stærsti byggðakjarninn 

(Teiknistofan Hús og skipulag, 1997). Næsta sveitarfélag við Snæfellsbæ á norðanverðu 



8 
 

Snæfellsnesi er Grundarfjarðarbær (áður Eyrarsveit). Austan við Grundarfjarðarbæ eru 

sveitarfélögin Helgafellssveit og Stykkishólmsbær. Áður tilheyrði Stykkishólmsbær 

Helgafellssveit, en er nú sérstakt sveitarfélag (Þórður Kárason, 1977). 

Atvinnulíf er nokkuð ólíkt innan og á milli sveitarfélaganna. Í þéttbýliskjörnunum á 

norðanverðu Snæfellsnesi er sjávarútvegur aðalatvinnugreinin, en á sunnanverðu nesinu er 

hefðbundinn landbúnaður stærsta atvinnugreinin.  Á norðanverðu Snæfellsnesi er lítill 

landbúnaður, helst í Helgafellssveit (Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, 2013).  

Þann 1. janúar 2015 voru 3.883 íbúar í sveitarfélögunum fimm (Hagstofa Íslands, 2015b). 

Eins og annars staðar í dreifbýli á Íslandi hefur fólki fækkað á Snæfellsnesi. Fyrir 20 árum 

bjuggu 4.282 á svæðinu sem er rúmlega 9% fækkun (Hagstofa Íslands, á.á.). 

3.1. Umhverfisvottun	og	samvinnuverkefni	

Árið 2003 hófu sveitarfélögin fimm á Snæfellsnesi ásamt Þjóðgarðinum Snæfellsjökli 

undirbúningsvinnu að umhverfisvottun EarthCheck samtakanna og Snæfellsnes hlaut 

umhverfisvottun samtakanna vorið 2008 (Framkvæmdaráð Snæfellsness, á.á.a.). Samtökin eru 

alþjóðleg með höfuðstöðvar í Ástralíu og hafa það að markmiði að stuðla að sjálfbærni 

(Framkvæmdaráð Snæfellsness, á.á.b.). Vottunin felst í að svæðið sé umhverfismeðvitað 

samfélag sem vinnur að lausnum í átt til sjálfbærari starfshátta (Framkvæmdaráð 

Snæfellsness, á.á.a.). Þróunarfélag Snæfellinga var stofnað í nóvember 2011 um framtíðarsýn 

og stefnumótun Snæfellinga (Þróunarfélag Snæfellinga, á.á.a.). Þróunarfélagið stóð fyrir 

stofnun hollvinasamtaka Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls „Vinir Snæfellsjökuls“, sem eru frjáls 

félagasamtök einstaklinga, fyrirtækja og stofnana (Þróunarfélag Snæfellinga, á.á.b.). Þann 14. 

mars 2014 stóðu samtökin fyrir fundi um málefni þjóðgarðsins í samstarfi við Þróunarfélag 

Snæfellinga og Umhverfisstofnun (Þróunarfélag Snæfellinga, á.á.c.).  

Snemma árs 2012 skrifuðu sveitarfélögin fimm á Snæfellsnesi undir samstarfssamning um 

stofnun Svæðisgarðsins Snæfellsnes. Svæðisgarður á sér evrópska fyrirmynd og tilgangur 

með stofnun hans er að efla samfélagið og vinna sameiginlega að því að bæta lífsgæði og 

auka upplifun og vellíðan íbúa og gesta (Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, á.á.a.). Norðmenn 

stofnuðu fyrsta svæðisgarð sinn (regional eða natur parke) árið 2007 og hafa þeir því nokkra 

reynslu af þeim. Fulltrúar svæðisgarðsverkefnisins á Snæfellsnesi kynntu sér þeirra vinnu með 

því að sitja fund hjá Samtökum norskra svæðisgarða haustið 2011 (Svæðisgarðurinn 

Snæfellsnes, á.á.b.). Með svæðisgörðum er talað um nýja leið í byggðaþróun, leiðina „innan 

frá“, sem byggir á frumkvæði heimamanna. Hugmyndafræðin er að svæðisgarðar eru sprottnir 
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úr grasrótinni, frá fólki og stjórnvöldum á viðkomandi svæði (Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, 

á.á.c.). 

3.2. Þjóðgarðurinn	Snæfellsjökull	

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull var stofnaður 28. júní 2001 eftir nokkuð langan aðdraganda 

friðlýsingar Snæfellsjökuls og vestasta hluta Snæfellsness. Fyrstu opinberu hugmyndir um 

friðun svæðisins komu fram 30 árum fyrir stofnun þjóðgarðsins og á fyrsta náttúru-

verndarþingi árið 1972 var ályktað um að stofna þjóðgarð á utanverðu Snæfellsnesi 

(Umhverfisstofnun, 2010a). Ráðherra skipaði undirbúningsnefnd um stofnun þjóðgarðsins 

haustið 1994, sem skilaði lokaskýrslu árið 1997. Sú skýrsla var síðan grunnurinn að vinnu 

starfshóps, sem tók til starfa í maí 2001 (Stefán Jóhann Sigurðsson, Ásbjörn Óttarsson, 

Kristinn Jónasson, Guðríður Þorvarðardóttir & Pétur S. Jóhannsson, 2001). Sumarið 2001 réð 

Náttúruvernd ríkisins (nú Umhverfisstofnun) hjónin Eydísi Líndal Finnbogadóttur og Þröst 

Ólafsson í landvörslu á svæðinu. Þau höfðu mikil samskipti við heimamenn vegna vinnu 

sinnar og unnu mikið við kortlagningu vegslóða og skiluðu skýrslu eftir sumarið um ýmsa 

staði innan þjóðgarðsins (Þröstur Ólafsson, munnleg heimild 26. september 2015). Samkvæmt 

náttúruverndarlögum starfar þjóðgarðsvörður í þjóðgarðinum sem er starfsmaður 

Umhverfisstofnunar (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013). Guðbjörg Gunnarsdóttir núverandi 

þjóðgarðsvörður hefur gengt starfinu frá upphafi. Hún kom til starfa haustið 2001. Í upphafi 

starfsins studdist Guðbjörg mikið við skýrslu starfshópsins og skýrslu landvarðanna 

(Guðbjörg Gunnarsdóttir, munnleg heimild 30. september 2015). 

Þjóðgarðurinn var stofnaður samkvæmt 51. grein náttúruverndarlaga nr. 44/1999 og um hann 

var sett sérstök reglugerð, nr. 568/2001, sbr. 928/2005 (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011).  

Sérstaða þjóðgarðsins felst í fjölbreytileikanum. Hann nær í sjó fram með fjölbreytilega 

strandlengju. Þar eru merkar sögulegar minjar tengdar árabátaútgerð. Landslagið er mótað af 

eldvirkni og innan þjóðgarðsins eru fjölbreytilegar jarðmyndanir. Síðast og ekki síst er svo 

sjálfur Snæfellsjökull innan marka hans  (Umhverfisstofnun, 2010b). 

Gestastofa þjóðgarðsins var opnuð sumarið 2004 í fyrrverandi fjárhúsum á Hellnum. Í 

gestastofunni má nálgast upplýsingar og fræðslu um svæðið. Þar hefur verið sett upp sýning 

um vermanninn og náttúruna og sýnt hvernig vermenn nýttu náttúruna (Umhverfisstofnun, 

á.á.d.). 
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Mynd 3: Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull.

 

 

Þjóðgarðurinn er staðsettur vestast á Snæfellsnesi og er í sveitarfélaginu Snæfellsbæ. 

Flatarmál hans er um 170 km2. Á mynd 3 má sjá mörk þjóðgarðsins (brún brotalína). Mörkin 

að sunnanverðu liggja um austurjaðar Háahrauns í landi Dagverðarár en að norðan á 

austurmörkum Gufuskálalands (Umhverfisstofnun, á.á.e.). 

Tvö svæði innan marka þjóðgarðsins tilheyra honum ekki. Annars vegar 324 ha. land 

jarðarinnar Einarslóns og 25 ha. land sunnan Gufuskála (Reglugerð um þjóðgarðinn 

Snæfellsjökul nr. 568/2001). 

3.2.1. Stjórnun	þjóðgarðsins	og	lagalegur	rammi	

Umhverfisstofnun fer með stjórn þjóðgarðsins og henni til ráðgjafar starfar ráðgjafanefnd sem 

umhverfisráðherra skipar. Í ráðgjafanefndinni eru fulltrúar frá Snæfellsbæ, Fornleifavernd 

ríkisins, Ferðamálasamtökum Snæfellsness og Umhverfisstofnun (Reglugerð um þjóðgarðinn 
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Snæfellsjökul nr. 568/2001). Í ráðgjafanefnd um þjóðgarðinn eru fulltrúar frá heimamönnum. 

Nefndin hittist á fundi með þjóðgarðsverði þrisvar á ári (Guðbjörg Gunnarsdóttir, munnleg 

heimild 30. september 2015).  

Skipulagsstofnun hefur eftirlit með framkvæmd skipulagslaga nr. 123/2010, en markmið 

laganna er meðal annars að byggðaþróun og landnotkun á landinu öllu verði í samræmi við 

skipulagsáætlanir og stuðla skal að skynsamlegri nýtingu og tryggja vernd lands. Um 

heildarskipulag landsins alls er sett fram landsskipulagsstefna, sem sveitarfélög taka mið af 

við gerð aðalskipulags, en aðalskipulag er skipulagsáætlun fyrir eitt sveitarfélag. Aðalskipulag 

tekur til alls lands innan marka sveitarfélagsins og þar er meðal annars sett fram stefna 

sveitarstjórnar um landnotkun og byggðaþróun (Skipulagslög nr. 123/2010). 

Þjóðgarðurinn er í sveitarfélaginu Snæfellsbæ og því hefur sveitarstjórn Snæfellsbæjar 

skipulagsvaldið í þjóðgarðinum í samvinnu við Umhverfisstofnun og ráðgjafanefndina. Í 

Snæfellsbæ var aðalskipulag 1995 – 2015 samþykkt árið 1997 (Teiknistofan Hús og skipulag, 

1997). Vinna við endurskoðun skipulagsins hófst á árinu 2014 og áætlað er að sú vinna taki 

þrjú ár (Lilja Ólafsdóttir, munnleg heimild 11. september 2015). Aðalskipulagið sem er í gildi 

var unnið fyrir stofnun þjóðgarðsins, en utanvert Snæfellsnes var á náttúruminjaskrá á þeim 

tíma og í skipulaginu er rætt um mikilvægi þess að taka tillit til náttúrunnar og verndarákvæða 

við gerð skipulagsins (Teiknistofan Hús og skipulag, 1997). Deiliskipulag er síðan 

skipulagsáætlun fyrir afmarkað svæði innan sveitarfélags og er byggt á aðalskipulagi 

(Skipulagslög nr. 123/2010). Ekki hefur verið unnið deiliskipulag innan þjóðgarðsins. Það 

hefur verið nóg að óska eftir framkvæmdaleyfi um þær framkvæmdir sem þjóðgarðurinn 

hefur ráðist í (Guðbjörg Gunnarsdóttir, munnleg heimild 30. september 2015). 

Eftir stofnun Svæðisgarðsins Snæfellsnes var ákveðið að hefja vinnu við svæðisskipulag fyrir 

Snæfellsnes til þess að leggja grunn að sameiginlegri sýn á þróun atvinnulífs og samfélags 

(Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, á.á.d.). Útgangspunktur fyrir stefnumótunina í svæðis-

skipulaginu voru aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaganna. Þau stefnumið sem voru samhljóma 

milli sveitarfélaganna voru færð inn í svæðisskipulagið (Alta, 2014a). Umhverfisskýrsla var 

unnin samhliða svæðisskipulaginu í samræmi við lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 

(Alta, 2014b). Markmið laganna er að tekið sé tillit til umhverfissjónarmiða við áætlanagerð. 

Stuðla skal að sjálfbærri þróun og draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum (Lög um 

umhverfismat áætlana 105/2006). 
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3.2.2. Verndaráætlun	þjóðgarðsins	

Starfshópurinn sem vann undirbúningsvinnuna um stofnun Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls á 

vormánuðum árið 2001 lagði til að vinnu við verndaráætlun yrði hraðað og lokið eigi síðar en 

innan tveggja ára frá stofnun (Stefán Jóhann Sigurðsson o.fl., 2001). Fyrstu árin vannst ekki 

tími til að byrja á henni því mikill tími fór í að vinna fræðsluefni fyrir gestastofuna og það var 

því ekki fyrr en á árinu 2004 sem vinna við gerð verndaráætlunar fyrir þjóðgarðinn hófst 

(Margrét Valdimarsdóttir, munnleg heimild 16. september 2015). Fyrstu drögin litu dagsins 

ljós í apríl 2007 og voru þau send út til 25 aðila til umsagnar á því ári. Auk þess voru þau 

aðgengileg á vefsíðu Umhverfisstofnunar og lágu frammi á opinberum stöðum á Snæfellsnesi 

(Umhverfisstofnun, 2010a). 

Núverandi verndaráætlun fyrir Þjóðgarðinn Snæfellsjökul var staðfest 15. júní 2010 af 

þáverandi umhverfisráðherra, Svandísi Svavarsdóttur. Áætlunin gildir til ársins 2020. 

Verndaráætlunin felur í sér stefnumörkun til framtíðar og markmið hennar er að tryggja vernd 

náttúru- og menningarminja (Umhverfisstofnun, 2010b).  

Í verndaráætluninni kemur fram að hún er samvinnuverkefni fjölda hagsmunaaðila, þar á 

meðal sveitarstjórnar Snæfellsbæjar, Umhverfisstofnunar og ferðaþjónustuaðila (Umhverfis-

stofnun, 2010b). Í vinnuferlinu var haft samráð við nokkra aðila og ýmsir heimamenn veittu 

gagnlegar upplýsingar. Samráðið fór fram með samtölum og fundum, einnig var haldinn einn 

samráðsfundur með hagsmunaaðilum og íbúum í Snæfellsbæ 7. mars 2005. Fundurinn snerist 

um umferð og umgengni á Snæfellsjökli (Umhverfisstofnun, 2010a).  

Samhliða útgáfu verndaráætlunarinnar voru unnar framkvæmda- og verkefnaáætlanir. Þar er 

þeim aðgerðum lýst sem nauðsynlegar eru til að framfylgja markmiðum verndaráætlunarinnar 

(Umhverfisstofnun, 2010b).  

Verkefnaáætlunin er sett upp í tímaröð og í áætluninni er talið upp hvenær hvert verk skuli 

unnið (Umhverfisstofnun, 2010c). Verndaráætlunin er því stjórntæki í daglegum rekstri 

þjóðgarðsins og tekur á ýmsum þáttum eins og skipulagi, landvörslu, vernd og stjórnun 

(Umhverfisstofnun, 2010b). 
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4. Rannsóknaraðferð,	vinnuferli	og	úrvinnsla	

Í köflunum hér á undan hefur verið safnað saman efni um stjórnun friðlýstra svæða og 

landnýtingu. Einnig hefur verið rætt um stefnu íslenskra stjórnvalda um friðlýst svæði og 

tekið saman fræðilegt efni um tilganginn með gerð verndaráætlana fyrir nærsamfélög. 

Ætlunin er síðan að tengja niðurstöður úr viðhorfskönnun, sem gerð var meðal íbúa á 

Snæfellsnesi við efnið í fyrri köflum. 

Í þessum kafla er sagt frá aðferðum og vinnuferli við gagnaöflun til að leita svara við 

spurningunum sem settar eru fram í inngangi. Gögnunum var safnað með því að nota 

megindlega rannsóknaraðferð. Sú aðferð er notuð til að skoða stóra hópa á stuttum tíma með 

því að mæla félagslegar staðreyndir eins og viðhorf eða skoðanir tiltekins hóps með 

stöðluðum spurningum (Björn Bergsson, 2013). 

Við val á úrtaki í megindlegum rannsóknum er mælt með að draga slembiúrtak úr þjóðskrá 

(Þórólfur Þórlindsson & Þorlákur Karlsson, 2013). Í þessu verkefni var sú leið ekki farin því 

höfundi bauðst að nota netfangalista frá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi. Netfanga-

listinn hafði verið settur saman með það í huga að hann endurspeglaði samfélagið sem best. 

Samtökin hafa gert íbúakannanir á Vesturlandi á þriggja ára fresti og árið 2013 var í fyrsta 

sinn gerð vefkönnun í stað póstkannana. Þá var fólki boðin þátttaka með tölvupósti, á 

heimasíðum sveitarfélaganna og í gegnum „Facebook“ (Vífill Karlsson & Anna Steinsen, 

2014).  

4.1. Vinnuferli 

Byrjað var á að hanna spurningalistann haustið 2014 og aðeins voru notaðar lokaðar 

spurningar, þar sem allir svarkostir voru fyrirfram gefnir. Nokkrar spurningar voru með já eða 

nei svarmöguleika, tvær fjölvalsspurningar, en flestar með fimm svarmöguleikum. Í viðhorfs-

könnunum verður gagnasöfnunin að öllum líkindum nákvæmari með fimm-þrepa kvarða, en 

þriggja-þrepa kvarða (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).   Einnig var spurt um bakgrunn þátt-

takenda, svo sem um búsetu, aldur, kyn, menntun og starf. Áður en listinn var sendur út voru 

nokkrir aðilar fengnir til að svara spurningunum og koma með ábendingar um uppröðun og 

efnisval. Könnunin var sett upp á netkönnunarformi í Google og slóðin send í tölvupósti til 

netfanga á netfangalistanum frá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi. Einnig var slóðin send 

til netfanga frá Búnaðarsamtökum Vesturlands, því í ljós kom að það vantaði netföng íbúa í 

Eyja- og Miklaholtshreppi. Tölvupósturinn er í viðauka 11.1. Svarhlutfallið eftir að 

ítrekunarpóstur var sendur út var 50% af gildum netföngum. Til að ná fram enn betra 
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svarhlutfalli var sú leið farin að senda slóðina til nokkurra aðila á samskiptamiðlinum 

„Facebook“ og þeir beðnir um að bjóða vinum sínum að taka þátt.  

Þýðið í þessari könnun er 18 ára og eldri íbúar í fimm sveitarfélögum á Snæfellsnesi, alls 

2.947 manns. Litið er á að úrtaksstærðin sé samtala virkra netfanga ásamt viðbótarsvörum í 

gegnum Facebook, alls 535 manns. Gild svör eru 336 og svarhlutfallið því 62,8%. Samtök 

sveitarfélaga á Vesturlandi fóru þá leið í íbúakönnuninni árið 2013 að skilgreina úrtaks-

stærðina þá sömu og í úrtakinu í fyrri íbúakönnun árið 2010 á grundvelli þess að íbúar voru 

álíka margir (Vífill Karlsson & Anna Steinsen, 2014). Árið 2015 er íbúafjöldinn áfram mjög 

svipaður svo samkvæmt þeirri aðferð mætti reikna svarhlutfallið í þessari könnun 84%.  

4.2. Úrvinnsla	gagna	

Svörin hlóðust inn í Google Drive á excel formi og þegar búið var að loka fyrir móttöku svara 

var byrjað á að yfirfara gögnin og unnið úr svörunum í töflureikninum Microsoft Excel. 

Vegna þess hvernig úrtakið var valið var mikil vinna lögð í að yfirfara svörin og þau skoðuð 

sérstaklega miðað við hlutfallslega skiptingu búsetu milli sveitarfélaganna því rannsóknin 

snýst að hluta til um mismunandi viðhorf íbúa á Snæfellsnesi eftir búsetu nær og fjær 

þjóðgarðinum og búsetu á sunnanverðu og norðanverðu nesinu. 
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5. Niðurstöður	

Eftirfarandi umfjöllun byggir á svörum við spurningum úr viðhorfskönnun íbúa á 

Snæfellsnesi til þjóðgarðsins og væntingum þeirra um ávinning af svæðisgarðinum (viðauki 

11.2). Við úrvinnslu gagnanna voru markmiðin og rannsóknarspurningarnar í upphafi 

verkefnisins höfð að leiðarljósi og reynt verður að svara þeim spurningum, sem vöknuðu 

þegar viðfangsefnið var valið. 

5.1. Þátttakendur	

Heildarfjöldi gildra svara í viðhorfskönnuninni var 341, þar af voru fimm sem svöruðu yngri 

en 18 ára og voru þau svör tekin út og unnið úr 336 svörum íbúa eldri en 18 ára. Könnunin 

innihélt nokkrar spurningar um bakgrunn, en með tilliti til hluta af markmiðum þessa 

verkefnis um að skoða mismunandi viðhorf eftir búsetu var aðaláherslan á að rýna í svörun 

eftir búsetu. Fyrsta spurningin um búsetu var flokkuð niður á sjö valkosti. Til einföldunar við 

úrvinnslu gagna var farin sú leið að fjórskipta greiningu viðhorfa til þjóðgarðsins, sjá töflu 1. 

Tafla 1: Svör við spurningu um búsetu og flokkun búsetu við túlkun niðurstaðna. 

 
 
Svörin voru skoðuð miðað við hlutfall íbúa 18 ára og eldri eftir sveitarfélögunum í janúar 

2015 (Hagstofa Íslands, 2015b). Í ljós kom að búsetudreifing þátttakenda endurspeglaði vel 

búsetudreifingu Snæfellinga eins og sjá má í töflu 2. 

Heildarfjöldi svara í Snæfellsbæ voru 160 og í hinum fjórum sveitarfélögunum (búseta fjær) 

voru svörin 176. Hlutfallslega var svörun best í Snæfellsbæ, en nokkuð færri svör fengust frá 

Stykkishólmi miðað við íbúafjölda. 
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Tafla 2: Skipting íbúa og svara eftir sveitarfélögunum fimm (Hagstofa Íslands, 2015b). 

 
 
Næst var spurt hversu lengi þátttakendur hefðu búið á Snæfellsnesi. Langsamlega flestir, eða 

rúmlega 86%, höfðu búið lengur en 10 ár á svæðinu. 

Síðustu fjórar spurningarnar snerust um bakgrunn þátttakenda, kyn, aldur, menntun og 

atvinnu. Við greiningu gagnanna eftir kyni kom í ljós að hlutfallslega fleiri konur tóku þátt en 

karlar eða um 60%. Við nánari skoðun kom í ljós að ekki var marktækur munur á viðhorfum 

karla og kvenna. Flest svör bárust frá þátttakendum á aldursbilinu 46 – 55 ára og næstflest frá 

aldursbilinu 36 – 45 ára. Þátttaka var dræmari hjá yngsta aldursflokknum (18 – 25 ára) og 

þeim elsta (66 +). 

5.2. Greining	viðhorfa	til	þjóðgarðsins	

Hér á eftir verða svörin um viðhorf Snæfellinga til þjóðgarðsins sýnd myndrænt, bæði 

hlutfallsleg skipting allra svara og eftir búsetu nær og fjær að norðanverðu og sunnanverðu. 

Þegar hlutfallsleg skipting svara er skoðuð ber að hafa í huga að íbúar eru fáir á sunnanverðu 

Snæfellsnesi og þar af leiðandi mjög fá svör (sjá töflu 1) og hvert svar vegur því hlutfallslega 

þungt. Í súluritunum er sleppt að skrá gildi fyrir minna en 5% hlutfall svara. 

Þrjár spurningar voru með sérstaka áherslu á að svara fyrstu rannsóknarspurningunni um 

hvort heimamenn telji að þjóðgarðurinn skipti máli fyrir samfélagið (sjá myndir 4, 5 og 6).  
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Mynd 4: Hversu mikilvægan telur þú Þjóðgarðinn Snæfellsjökul vera fyrir atvinnulíf á Snæfellsnesi? 

 

Mynd 5: Hvaða áhrif, ef einhver, hefur þjóðgarðurinn haft á starf þitt og tekjur? 

 

Mynd 6: Hvaða áhrif, ef einhver, hefur þjóðgarðurinn haft á flutning fólks í heimabyggð þína? 

Um helmingur svarenda (sjá mynd 4) telja þjóðgarðinn mjög mikilvægan eða frekar 

mikilvægan fyrir atvinnulíf á Snæfellsnesi, en meirihluti svarenda telja að hann hafi engin 

áhrif á starf sitt og tekjur eða flutning fólks á svæðið (sjá myndir 5 og 6). 
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Í þessum flokki voru einnig lagðar fram spurningar um stækkun þjóðgarðsins og aðalávinning 

með þjóðgarðinum (sjá mynd 7 og töflu 3). 

 

Mynd 7: Hversu sammála værir þú stækkun þjóðgarðsins? 

Á mynd 7 sést svipuð skipting þátttakenda um hvort þeir eru sammála eða ósammála stækkun 

þjóðgarðsins. 

Í fjölvalsspurningu um hvaða atriði þátttakendur telji vera aðalávinning með þjóðgarðinum 

mátti merkja við fleiri en eitt atriði. Alls svöruðu 332 þátttakendur einhverjum af þessum 

kostum og viðhorfin voru mjög lík eftir búsetu. Langflestir töldu að þjóðgarðurinn styrki 

ímynd svæðisins og hvetji til náttúruverndar eins og sjá má í töflu 3. 

Tafla 3: Svör við spurningu um aðalávinning með þjóðgarðinum. 

 

5.3. Stofnun	þjóðgarðsins	og	verndaráætlun	

Þrjár spurningar voru lagðar fyrir til þess að leita svara við rannsóknarspurningunni um hvort 

heimamenn hefðu fylgst með undirbúningi að stofnun þjóðgarðsins og gerð verndaráætlunar. 
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Mynd 8: Hversu mikið fylgdist þú með vinnuferlinu við undirbúning stofnunar þjóðgarðsins? 

Eins og sjá má á mynd 8 fylgdist meirihluti þátttakenda frekar lítið eða mjög lítið með 

undirbúningsvinnunni þrátt fyrir að 81% þátttakenda svöruðu spurningu 11 játandi um hvort 

þeir hefðu átt heima á Snæfellsnesi þegar þjóðgarðurinn var stofnaður. 

 

Mynd 9: Hefur þú kynnt þér verndaráætlun fyrir þjóðgarðinn? 

 

Mynd 10: Hversu mikið fylgdist þú með gerð verndaráætlunar þjóðgarðsins? 

Á myndum 9 og 10 má sjá að minnihluti þátttakenda hafa kynnt sér verndaráætlunina og fáir 

fylgdust mikið með gerð hennar. 
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5.4. Gestastofan	–	gönguferðir	–	ferðamenn	

Í þessum flokki voru lagðar fram fjórar spurningar um notkun heimamanna á þjóðgarðinum til 

fræðslu og útivistar og um gildi þjóðgarðsins fyrir fjölgun ferðamanna og viðhorf íbúa í garð 

ferðamanna.  

 

Mynd 11: Hefur þú heimsótt gestastofu þjóðgarðsins á Hellnum? 

 

Mynd 12: Hefur þú tekið þátt í skipulögðum gönguferðum á vegum þjóðgarðsins? 

Um notkun á þjónustu þjóðgarðsins svöruðu tæplega 70% þátttakenda því játandi að hafa 

heimsótt gestastofuna á Hellnum (sjá mynd 11), en aðeins 25% höfðu tekið þátt í 

skipulögðum gönguferðum á vegum þjóðgarðsins (sjá mynd 12). 
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Mynd 13: Telur þú að þjóðgarðurinn hafi haft mikið gildi fyrir fjölgun ferðamanna á Snæfellsnesi? 

Mikill meirihluti þátttakenda taldi að þjóðgarðurinn hafi haft mikið gildi eða frekar mikið 

gildi fyrir fjölgun ferðamanna á Snæfellsnesi eins og sést á mynd 13. 

 

Mynd 14: Finnst þér viðhorf íbúa á Snæfellsnesi í garð ferðamanna vera almennt jákvæð eða neikvæð? 

Við spurningu um viðhorf íbúa á Snæfellsnesi í garð ferðamanna svaraði enginn þátttakenda 

að viðhorfin væru mjög neikvæð og yfir 80% töldu viðhorf íbúanna mjög jákvæð eða fremur 

jákvæð í garð ferðamanna. 

5.5. Svæðisgarðurinn	Snæfellsnes	–	væntingar	um	ávinning	

Lagðar voru fyrir tvær spurningar varðandi Svæðisgarðinn Snæfellsnes til þess að kanna hvort 

íbúar sveitarfélaganna væru meðvitaðir um þetta nýstofnaða samvinnuverkefni sveitar-

félaganna á Snæfellsnesi. 
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Mynd 15: Hefur þú kynnt þér Svæðisgarðinn Snæfellsnes? 

Í ljós kom að meirihluti þátttakenda höfðu kynnt sér svæðisgarðinn eins og sjá má á mynd 15. 

Í fjölvalsspurningu um hvaða væntingar þátttakendur hafi um ávinning af svæðisgarðinum 

mátti merkja við fleiri en eitt atriði. Alls svöruðu 328 aðilar einhverjum af þessum kostum. 

Fjöldi svara um hvern kost og hversu hátt hlutfall af heildarsvörun má sjá í töflu 4. 

Tafla 4: Svör við spurningu um væntingar um ávinning af svæðisgarðinum. 

 

5.6. Samantekt	
Ein af rannsóknarspurningunum snerist um hvort viðhorf væru ólík eftir búsetu. Þegar svörin 

eru skoðuð í heild má sjá að í flestum tilvikum eru viðhorfin harla lík. Það má samt sjá á 

mynd 4 að fleiri íbúar í Snæfellsbæ að norðanverðu telja þjóðgarðinn mjög mikilvægan fyrir 

atvinnulíf á Snæfellsnesi. Fleiri þeirra sem búa fjær að sunnanverðu telja að hann skipti ekki 

máli fyrir atvinnulífið. Fleiri íbúar að sunnanverðu í Snæfellsbæ töldu þjóðgarðinn hafa mjög 

jákvæð eða fremur jákvæð áhrif á starf sitt og tekjur. Íbúar í Snæfellsbæ telja þjóðgarðinn 

frekar hafa jákvæð áhrif á flutning fólks í heimabyggð sína en þeir sem fjær búa. 
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Hvað varðar spurningu um hvort þátttakendur væru sammála stækkun þjóðgarðsins kom í ljós 

að hlutfallsleg skipting svara allra nema þeirra sem búa fjær að sunnanverðu skiptist í þrennt, 

um þriðjungur var sammála, þriðjungur hlutlaus og þriðjungur ósammála stækkun. Íbúar fjær 

að sunnanverðu voru frekar og mjög ósammála stækkuninni, en í þessu samhengi er hollt að 

rifja upp að um fá svör er að ræða í fámennu sveitarfélagi. 

Á mynd 8 sést að nærsamfélagið fylgdist meira með vinnuferlinu við undirbúning stofnunar 

þjóðgarðsins, en þeir sem fjær búa. Varðandi gerð verndaráætlunarinnar (mynd 9 og 10) 

höfðu fleiri á sunnanverðu Snæfellsnesi kynnt sér og fylgst með ferlinu. 

Íbúar í Snæfellsbæ nota meira það sem þjóðgarðurinn hefur upp á að bjóða, sjá myndir 11 og 

12 um gestastofuna og gönguferðir. Mikill meirihluti allra svarenda telja að þjóðgarðurinn 

hafi haft mikið gildi fyrir fjölgun ferðamanna á Snæfellsnesi og viðhorfin í garð ferðamanna 

eru almennt jákvæð óháð búsetu. 

Svör við fjölvalsspurningu (tafla 3) um aðalávinning með þjóðgarðinum og svör við 

spurningum um svæðisgarðinn (tafla 4 og mynd 15) voru ekki greind niður á búsetu. 

Tilgangurinn með þeim spurningum var að fá heildaryfirlit yfir hvaða atriði þátttakendur töldu 

vera aðalávinning með þjóðgarðinum. Einnig að kanna hvort þátttakendur hefðu kynnt sér 

svæðisgarðinn og hvaða væntingar þeir hefðu til hans án þess að greina viðhorfin frekar niður 

á mismunandi búsetu á Snæfellsnesi. 
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6. Umræður	og	ályktanir	

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöðurnar úr viðhorfskönnuninni og þær settar í 

samhengi við heimildir sem vísað hefur verið í um gerð verndaráætlana og stjórnsýslulega 

þætti um landnotkun og friðlýsingar. 

Rannsóknarsvæðið er sveitarfélögin fimm á Snæfellsnesi, en stjórnendur þjóðgarðsins líta á 

svæðið frá Stykkishólmi að norðan til Vegamóta að sunnan sem sitt heimasvæði 

(Umhverfisstofnun, 2010a). Þegar það er haft í huga er ekki óeðlilegt að íbúar í Snæfellsbæ 

telja þjóðgarðinn hafa meiri jákvæð áhrif á flutning fólks í heimabyggðina en þeir sem fjær 

búa að sunnanverðu (mynd 6). Það sem kemur mest á óvart í niðurstöðukaflanum er að íbúar í 

Snæfellsbæ að norðanverðu telja þjóðgarðinn mikilvægari fyrir atvinnulífið en þeir sem búa 

að sunnanverðu (mynd 4) því fleiri hafa atvinnu af ferðaþjónustu á sunnanverðu nesinu. 

Reyndar finnst þeim sem búa í Snæfellsbæ að sunnanverðu að þjóðgarðurinn hafi meiri 

jákvæð áhrif á starf sitt og tekjur en þeir sem búa að norðanverðu (mynd 5) svo þarna er um 

ákveðið misræmi að ræða.  

Eins og fram hefur komið í kaflanum um gerð verndaráætlana er virkt samráðsferli 

mikilvægur þáttur í friðlýsingarferlinu. Mikill minnihluti aðspurðra höfðu fylgst með 

vinnuferlinu við undirbúning stofnunar þjóðgarðsins (mynd 8) og fáir höfðu kynnt sér og 

fylgst með gerð verndaráætlunarinnar (myndir 9 og 10). Um þriðjungur svarenda um stækkun 

þjóðgarðsins (mynd 7) eru frekar eða mjög ósammála stækkun hans og þar er tækifæri fyrir 

þjóðgarðsyfirvöld að auka jákvæðni með kynningu og samráði. Umræða um stækkun þjóð-

garðsins hefur greinilega verið lengi í umræðunni því starfshópurinn um stofnun þjóðgarðsins 

lagði til að í framhaldi af friðlýsingunni yrði unnið að friðlýsingu svæðis austur að Fróðár-

heiði (Stefán Jóhann Sigurðsson o.fl., 2001). Einnig er rætt um stækkunina í samantektinni 

með verndaráætluninni og mikilvægi samstarfs við hagsmunaaðila á nærliggjandi svæðum til 

að stuðla að sameiginlegum markmiðum í náttúruvernd (Umhverfisstofnun, 2010a). 

Sjálfbær nýting náttúruauðlinda er talin vera hluti af náttúruvernd (Umhverfisstofnun, 2010a). 

Eitt af markmiðum verndaráætlunar fyrir þjóðgarðinn er að auka meðvitund um hagrænt gildi 

hans og þar er tekið fram að þjóðgarðurinn er hluti þeirrar jákvæðu ímyndar sem nýtt er í 

markaðssetningu ferðaþjónustu (Umhverfisstofnun, 2010b). Ferðaþjónustan er sú 

atvinnugrein sem upp að vissu marki getur samræmst náttúruvernd (Umhverfisstofnun, 

2010a). Með tilliti til ferðaþjónustunnar er ánægjulegt að sjá í niðurstöðunum að þátttakendur 

telja að þjóðgarðurinn hafi mikið eða frekar mikið gildi fyrir fjölgun ferðamanna á 
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Snæfellsnesi (mynd 13) og að þeir telja að viðhorf íbúa á Snæfellsnesi séu almennt jákvæð í 

garð ferðamanna (mynd 14). 

Brýnt er að gott samstarf og samráð sé um alla landnotkun þannig að stuðlað verði að 

sjálfbærri landnýtingu. Í þessum málaflokki má hugsa sér mikla samvinnu við Svæðisgarðinn 

Snæfellsnes. Þjóðgarður er í eigu þjóðarinnar, en svæðisgarður er stofnaður af þeim 

samfélögum sem þeir starfa í. Svæðisgarður er samstarfsvettvangur þar sem byggt er á 

sérstöðu svæðisins og eitt af markmiðum hans er uppbygging nýrra atvinnutækifæra 

(Svæðisgarðurinn Snæfellsnes, á.á.e.). Einnig hefur örugglega safnast upp mikil þekking á 

málefnum sveitarfélaganna og þjóðgarðsins í vinnunni að umhverfisvottuninni og innan 

Þróunarfélags Snæfellinga við stofnun „Vina Snæfellsjökuls“, sem hægt er að nýta áfram í 

samráðsvinnu hagsmunaaðila á vegum svæðisgarðsins og þjóðgarðsins. 

Mikill meirihluti íbúa í Snæfellsbæ höfðu heimsótt gestastofu þjóðgarðsins (mynd 11). Það er 

mjög jákvætt fyrir þjóðgarðinn því nauðsynlegt er að samþætta markmið um verndun náttúru- 

og menningarminja við félags- og efnahagslegan ávinning og til þess er fræðslan mjög 

mikilvæg. Þekkingu á tilgangi friðlýsinga og mikilvægi hóflegrar nýtingar þarf að auka með 

markvissu fræðslustarfi. Það væri hægt að gera með aukinni náttúrufræðslu á öllum 

skólastigum. Einnig gæti þjóðgarðurinn aukið upplýsingar til almennings, til dæmis með 

fræðsluferðum fyrir heimamenn. Mikilvægt er að almenningur viti að friðlýsing er ein tegund 

af landnýtingu og að friðun lands þýði ekki að allt sé bannað. Til dæmis er hófleg sauðfjárbeit 

leyfð innan þjóðgarðsins og berjatínsla er leyfð (Umhverfisstofnun, 2010a). Eitt af því sem 

starfshópurinn lagði til í skýrslu sinni var að sveitarfélagið og Náttúruvernd ríkisins (nú 

Umhverfisstofnun) myndu ráða sameiginlegan starfsmann til að sinna fræðslu. Starfsmann 

sem myndi sjá um náttúrufræðikennslu í skólum og fræðslu í þjóðgarðinum (Stefán Jóhann 

Sigurðsson o.fl., 2001). Þetta er atriði sem höfundi finnst vert að skoða, því með mikilli 

aukningu ferðamanna eykst álag á starfsmenn þjóðgarðsins við að sinna því starfi. Í samtali 

við þjóðgarðsvörð kom fram að henni fyndist stundum að hún væri í hálfu starfi hjá 

ferðaþjónustunni og í hálfu starfi sem þjóðgarðsvörður (Guðbjörg Gunnarsdóttir, munnleg 

heimild 30. september 2015). Ferðamannastraumurinn er mestur á þeim tíma sem skólarnir 

eru í sumarfríi svo það ætti að vera auðvelt að samræma starf náttúrufræðikennarans og 

upplýsingafulltrúans á gestastofu þjóðgarðsins. 

Við stjórnun friðlýstra svæða er mikilvægt að nýta staðbundna þekkingu með samvinnu við 

heimamenn (Umhverfisstofnun, á.á.a.). Samkvæmt náttúruverndarlögum kjósa sveitarstjórnir 

fólk til starfa í náttúruverndarnefnd til fjögurra ára í senn (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013). 
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Nauðsynlegt er að auka samstarf Umhverfisstofnunar við þær og í samvinnu við nefndarfólk 

mætti jafnvel hugsa sér að heimamenn verði ráðnir í hlutastarf í landvörslu. Í samtali við Þröst 

Ólafsson, sem var landvörður á svæðinu sumarið 2001 kom fram að hann er fæddur og 

uppalinn í Ólafsvík og honum fannst það mikill kostur. Fólk þekkti hann og hann gat bankað 

upp á hvar sem var og fengið aðstoð (Þröstur Ólafsson, munnleg heimild 26 september 2015).  

Félagslegt gildi friðlýstra svæða fer vaxandi því útivist og aðgengi að náttúru er talið til 

mikilvægra lífsgæða (Umhverfisstofnun, 2010a). Í könnuninni var spurt hvort fólk hefði tekið 

þátt í skipulögðum gönguferðum á vegum þjóðgarðsins (mynd 12). Í ljós kom að um 

fjórðungur þátttakenda höfðu tekið þátt í þeim. Tiltölulega fleiri í Snæfellsbæ höfðu tekið þátt 

en þeir sem fjær búa svo það er greinilegt að íbúar í nærsamfélaginu njóta meira skipulagðrar 

útivistar í boði þjóðgarðsins. 

Við samanburð á markmiðum friðlýsingar Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls og Vatnajökuls-

þjóðgarðs er viðbótarmarkmið hjá Vatnajökulsþjóðgarði. Það er að landnýtingin eigi að 

styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni hans og þjóðgarðurinn eigi því að vera mikilvæg 

aðgerð til eflingar byggðar á svæðinu (Reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 608/2008). 

Þarna má sjá nýja nálgun í friðlýsingarmálum á Íslandi sem styrkir hugmyndir um áherslu á 

landnýtingu í anda sjálfbærrar þróunar.  

Erfitt er að bera saman niðurstöður þessa verkefnis, sem snýst um að kanna viðhorf löngu eftir 

stofnun Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls og fyrri rannsókna um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. 

Þær rannsóknir fóru fram fyrir stofnun þjóðgarðsins og það verkefni var hugsað til að koma í 

veg fyrir togstreitu milli aðila í héraði og yfirvalda (Karl Benediktsson, Edda Ruth Hlín 

Waage & Steingerður Hreinsdóttir, 2003). Mjög jákvætt er að sjá að í seinni tíð er meiri 

áhersla lögð á aðkomu heimamanna í undirbúningsvinnu að friðlýsingum (Umhverfisstofnun, 

á.á.a.). Reyndar kom fram í samtali við formann undirbúningsnefndar um stofnun 

Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls að fyrirhuguð stofnun var kynnt, þó sérstaklega meðal 

sveitarstjórnarmanna, en einhver almenn kynning fór einnig fram (Sturla Böðvarsson, 13. 

október 2015). Fram kom hjá formanni undirbúningsnefndarinnar að á þeim tíma var forsenda 

friðlýsingar sú að ríkið ætti landið og einkalönd á svæðinu seinkaði ferlinu. Þrátt fyrir 

kynningu nefndarinnar fylgdust íbúar lítið með vinnuferlinu við undirbúning stofnunar 

þjóðgarðsins (mynd 8).  
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Ályktun höfundar um hvort friðlýsing styrki nærsamfélagið er sú að með samstarfi við 

heimamenn og opinni umræðu um hvernig mismunandi landnotkun getur farið saman eru 

skýrar vísbendingar um að friðlýsing styrki samfélagið. Svör við spurningum um hvort 

þátttakendur töldu þjóðgarðinn skipta máli fyrir samfélagið sýna að um helmingur þeirra telja 

hann mjög eða frekar mikilvægan fyrir atvinnulífið þrátt fyrir að meirihluti þeirra telji að hann 

hafi engin áhrif á flutning fólks í heimabyggðina.  

Rekstur þjóðgarðsins er undir Umhverfisstofnun og of litlu fjármagni er veitt til friðlýstra 

svæða. Í samtali við þjóðgarðsvörð kom fram að vöntun á fjármagni og mannafla er það sem 

stendur starfseminni fyrir þrifum. Í viðtali við forstjóra Umhverfisstofnunar kom fram að 

stofnunin þarf meira fé og mannafla. Fjármögnun er óljós og því erfitt að setja fram 

langtímaáætlun. Langtímaáætlun myndi gera samstarf við landeigendur og sveitarfélög 

auðveldari (Kristín Linda Árnadóttir, 2015). Friðlýsing er hvetjandi fyrir stjórnendur 

sveitarfélaga til að taka tillit til náttúrunnar og auðlinda hennar í skipulagsmálum. Aukið 

samstarf og samráð við stjórnendur sveitarfélaga og aðra hagsmunaaðila mun vafalítið stuðla 

að meiri sjálfbærni í samfélaginu, öllum til heilla. 
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7. Lokaorð	

Verndaráætlun fyrir friðlýst svæði er ekki gerð í eitt skipti fyrir öll. Í verndaráætluninni fyrir 

Þjóðgarðinn Snæfellsjökul segir (bls. 5): 

„Íbúar í sveitarfélaginu Snæfellsbæ fóstra þjóðgarðinn fyrir alla landsmenn. Það 

er því mikilvægt út frá atvinnu-, félagslegum- og verndarsjónarmiðum að bæði 

starfsmenn þjóðgarðsins og samfélagið á staðnum vinni saman og séu virkir 

þátttakendur í starfsemi og uppbyggingu þjóðgarðsins“ 

(Umhverfisstofnun, 2010b). 

Gildistími verndaráætlunarinnar fyrir þjóðgarðinn er til ársins 2020. Við endurskoðun 

verndaráætlunarinnar felast tækifæri fyrir þjóðgarðsyfirvöld til að efla samráð og samvinnu 

allra hagsmunaaðila og heimamanna. 

Áhugavert væri að fylgja þessari rannsókn eftir með ítarviðtölum við aðila sem stunda atvinnu 

í jaðri þjóðgarðsins svo og forsvarsmenn fyrirtækja sem reka starfsemi innan þjóðgarðsmarka. 

Tvö fyrirtæki eru með samstarfssamning við þjóðgarðinn. Snjófell sem býður upp á ferðir á 

Snæfellsjökul og rekstraraðili Vatnshellis (Guðbjörg Gunnarsdóttir, munnleg heimild 30. 

september 2015). Einnig væri fróðlegt að ræða við Sæmund Kristjánsson, heimamann sem er í 

hlutastarfi við landvörslu. Ég fór í ógleymanlega kvöldgöngu með honum sumarið 2014 í 

Beruvík þar sem hann sagði skemmtilegar byggðasögur í rústum bæjanna á svæðinu. Í þeirri 

ferð gerði ég mér grein fyrir hversu mikilvægt er að varðveita sagnir um búsetu og 

lifnaðarhætti fólks fyrr á tímum með því að virkja heimamenn og efla samstarf heima í héraði 

um landvörslu. 

Svæðisgarðsverkefnið á Snæfellsnesi er mjög áhugaverð nálgun í byggðamálum á Íslandi. Í 

svarmöguleikum um ávinning af svæðisgarðinum töldu langflestir að hann myndi hvetja til 

samvinnu og samstarfs á svæðinu. Það væri því áhugavert að skoða áhrif hans síðar og bera 

saman við norsku svæðisgarðana, sem eiga sér lengri sögu. Það má líka hugsa sér að kanna 

samlegðaráhrif þessara tveggja ólíku garða (þjóðgarður/svæðisgarður) þegar meiri reynsla er 

komin á svæðisgarðsverkefnið. Því með samvinnu og samráði allra hagsmunaaðila og íbúa er 

hægt að skipuleggja landnýtingu á sem bestan hátt. Náttúran þarf að njóta vafans og hún þarf 

að fá að þróast á eigin forsendum til framtíðar fyrir komandi kynslóðir. Við mannfólkið, sem 

erum gestir á þessari jörð, þurfum að haga okkar líferni þannig að við göngum ekki um of á 

landsins gæði. 
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Ósnortin náttúra er takmörkuð auðlind sem við getum tryggt að komandi kynslóðir geti notið 

með friðun og það þarf að vera samvinnuverkefni okkar allra. Heimamaðurinn og land-

vörðurinn, Sæmundur Kristjánsson, á lokaorðin í þessu verkefni þar sem hann skrifar í 

tilmælum um breytingar á verndaráætlun (bls. 91): 

„Ég set fram þessi tilmæli því í þjóðgarðinum finnst mér vera nauðsynlegt að til 

sé svæði þar sem heyrist hinn eini sanni tónn í náttúrunni, þögnin“. 

(Umhverfisstofnun, 2010a). 

Ég tek heils hugar undir þessi orð hans. 
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